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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 28/2020-CR, DE 04 DE FEVEREIRO 2020

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO 

DE RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

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

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 4ª Vara Criminal, João Filho de Al meida Portela , por intermédio 

do Ofício nº 14-2020-Gab. datado de 04.02.2020, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Armedina Martins de Souza, portadora da 

Cédula de Identidade RG - 24308811 SSP- MT, cadastrada no CPF 

047.308.901-75, para exercer o cargo de Assessor de Gabinete I, a partir 

da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 27, DE 04 DE FEVEREIRO DE 20 20

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

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

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

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o Pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 4ª Vara Criminal , João Filho de Almeida Portela, resolve;

Artigo 1º -Revogar, a partir de 05 de fevereiro de 20 20, a Portaria nº 

01-2020, datada de 08.01.2020, que designou o servidor José Ricardo 

Silva Queiróz, matrícula 36061, como Gestor Judiciário, na 4ª Vara 

Criminal.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Decisão

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO DIGITAL CIA 0751785-07.2019.8.11.0003 - MIGRAÇÃO - 

APOLO - PROCESSO: 1954-65.2018.811.0003 - CÓDIGO:890536

REQUERENTE: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

REQUERIDO: CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS - SÃO JOSÉ DO POVO

ADVOGADO: VINÍCIUS CALLOS CRUVINEL OAB 19490/O

VISTO. Dessa forma, coma urgência que o caso requer, considerando 

impossibilidade de comparecimento da parte requerida nesta data, 

redesigno a audiência para o dia 07 de fevereiro de 2020, às 15h30min. 

Intimem-se o requerido e o seu advogado acerca da data audiência. 

Rondonópolis/MT, 04 de fevereiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito e Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426760 Nr: 8933-58.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPOSITO DE TELHAS E TIJOLOS NOSSA 

SENHORA APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 8933-58.2009.811.0003

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: PAULO DOS SANTOS

PARTE REQUERIDA: DEPOSITO DE TELHAS E TIJOLOS NOSSA SENHORA 

APARECIDA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Deposito de Telhas e Tijolos Nossa 

Senhora Aparecida, CNPJ: 08850996000136, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá 

ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

20/2019 - CGJ, art. 4º. Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da 

Guia de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes 

de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 144,41

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 4 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433240 Nr: 1904-20.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 1904-20.2010.811.0003
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ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

PARTE REQUERIDA: KELEN ZANIN OLIVEIRA ME

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Kelen Zanin Oliveira Me, CNPJ: 

05522254000193, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá 

ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

20/2019 - CGJ, art. 4º. Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da 

Guia de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes 

de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 721,60

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 767,00

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 4 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443209 Nr: 11877-96.2010.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAILDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI BACHECURE, CLELIA REGINALDO 

FAUSTINO BACHECURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: renato ocampos cardoso - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 11877-96.2010.811.0003

ESPÉCIE: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: IRAILDE DE SOUZA

PARTE REQUERIDA: DAVI BACHECURE e CLELIA REGINALDO FAUSTINO 

BACHECURE

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Clelia Reginaldo Faustino Bachecure, 

brasileiro(a), casado(a), professora, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá 

ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

20/2019 - CGJ, art. 4º. Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da 

Guia de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes 

de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 180,42

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 4 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450033 Nr: 5213-15.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOIDEMAR SILVA LANDEFELDT, NARIA NUBIA 

DE SOUZA LANDFELDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de 

forma individualizada, ou seja, um depósito/transferência para cada 

processo, e proceder à juntada nestes autos, por meio de petição, todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450977 Nr: 6157-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P A RIBEIRO PUBLICIDADE - ME, PEDRO 
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ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 6157-17.2011.811.0003

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

PARTE REQUERIDA: P A RIBEIRO PUBLICIDADE - ME e PEDRO ALVES 

RIBEIRO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): P A Ribeiro Publicidade - Me, CNPJ: 

04471274000110; Executados(as): Pedro Alves Ribeiro, CPF 

62600532668, RG: M4782466, atualmente em lugar incerto e não sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES EXECUTADAS, acima 

especificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do valor devido ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo 

que para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca e consequente encaminhamento para protesto, 

na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. Deverá ainda, 

proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências 

realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO do valor 

do cartório distribuidor, implicará na restrição de vosso nome e CPF ao 

protesto extrajudicial.

 VALORES PARA PAGAMENTO:

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 4 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442629 Nr: 11297-66.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVA JATO ESTRADEIRO LTDA, JOSE EMILIO 

DE ITOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 11297-66.2010.811.0003

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO ITAÚ S/A

PARTE REQUERIDA: LAVA JATO ESTRADEIRO LTDA e JOSE EMILIO DE 

ITOZ

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jose Emilio de Itoz, Cpf: 37294008949, 

Rg: 1.897.136 SSP PR Filiação: Jacino Angelo de Itoz e Regina Brugnorotto 

de Itoz, data de nascimento: 24/05/1959; Executados(as): Lava Jato 

Estradeiro Ltda, CNPJ: 11075001000111, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES EXECUTADAS, acima 

especificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do valor devido ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo 

que para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca e consequente encaminhamento para protesto, 

na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. Deverá ainda, 

proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências 

realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO do valor 

do cartório distribuidor, implicará na restrição de vosso nome e CPF ao 

protesto extrajudicial.

 VALORES PARA PAGAMENTO:

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 4 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861219 Nr: 3586-63.2017.811.0003

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ARNO RADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:MT/9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 3586-63.2017.811.0003

ESPÉCIE: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BUNGE FERTILIZANTES S/A

PARTE REQUERIDA: DAVID ARNO RADER

INTIMANDO(A, S): Executados(as): David Arno Rader, Cpf: 02850770078, 

Rg: 3023958139 SSP RS Filiação: Henrique Rader e Emilia Rader, data de 

nascimento: 19/06/1938, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais ao FUNAJURIS, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá 

ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

20/2019 - CGJ, art. 4º. Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da 

Guia de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes 
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de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais ............................................................ R$ 1.606,60

Cartório Distribuidor ....................................................... R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 4 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702382 Nr: 10360-22.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENO LEITE MORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, PAULO 

FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 10360-22.2011.811.0003

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: GLENO LEITE MORE

PARTE REQUERIDA: IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP e PAULO FERREIRA 

DA COSTA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Imobiliária Aurora Ltda 4Epp, CNPJ: 

03837804/000138 Inscrição Estadual: 51.2.0004541-7; Executados(as): 

Paulo Ferreira da Costa, Cpf: 95490850159, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES EXECUTADAS, acima 

especificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e 

Taxa Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único 

boleto, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá 

ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias 

Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra “custas”, clicar no último 

item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a 

numeração única e “buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. 

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 

20/2019 - CGJ, art. 4º. Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da 

Guia de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes 

de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no disposto no artigo 612 § 5º da CNGC-TJMT.

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 144,41

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 4 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015738-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JELSEMIRES MORAIS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE TOLEDO MACIEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015738-58.2019 Ação: Adjudicação Compulsória Autor: Jelsemires 

Morais de Matos. Réus: Espólio de Estácio de Toledo Maciel e Outros. 

Vistos, etc. JELSEMIRES MORAIS DE MATOS, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Adjudicação 

Compulsória” em desfavor de ESPÓLIO DE ESTÁCIO DE TOLEDO MACIEL, 

JOÃO BATISTA DE TOLEDO MACIEL, LOURDES MONTEIRO DE TOLEDO 

MACIEL E EDVIRGES DE TOLEDO MACIEL, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

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

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, sob pena de 

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

Processo Civil: a) indicando o Cadastro de Pessoa Física (CPF), bem 

como, o Código de Endereçamento Postal (CEP) dos réus, nos termos do 

artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 

021/2011/TP; b) carreando aos autos contrato que transfira a propriedade 

(ou os direitos à mesma) do réu ao autor ou à Imobiliária Adriana, eis 

indispensável à propositura da demanda, nos termos do art. 320 do Código 

de Processo Civil; c) juntando aos autos matrícula atualizada do imóvel 

discutido nos autos (art.320, CPC); d) acostando novamente o documento 

de (ID 26829264), eis que o constante nos autos é ilegível (cortado); e) 

indicando o correto valor da causa, nos termos do art. 292, inciso II, do 

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

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

de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000380-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BORGES DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000380-19.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S.A. – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Lucas Borges de Jesus. Vistos, etc. 

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

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

e Apreensão” em desfavor de LUCAS BORGES DE JESUS, com 

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

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

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

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

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

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

pormenorizada, devendo constar expressamente com quais parcelas 

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

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

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 
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Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 14 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000378-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA BAPTISTELLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000378-49.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S.A. – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Ubirajara Baptistella. Vistos, etc. OMNI 

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

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

Apreensão” em desfavor de UBIRAJARA BAPTISTELLA, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D 

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

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

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

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

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

pormenorizada, devendo constar expressamente com quais parcelas 

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

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

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

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

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

Cumpra-se. Roo-MT, 14 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008169-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

documentos de Id. 26928359, no prazo de (15) quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000177-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC BERNARD SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000177-57.2020 Ação: Rescisão de Contrato c/c Devolução de 

Quantia Paga Autora: Eric Bernard Sena. Ré: Kappa Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. Vistos, etc. ERIC BERNARD SENA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente de “Ação de Cobrança” em 

desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com 

qualificação nos autos, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os 

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

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

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

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

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

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

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

consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos 

instrumentos para o maior dimensionamento do direito fundamental da 

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

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

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

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

testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário 

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

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

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

do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em 

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

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

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

recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos 

processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX 

- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 

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

efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no 

qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento 

diverso do anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de 

que a simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela 

pessoa natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Isso porque, faz se necessária uma interpretação 

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

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

constitucional a comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse 

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

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

direitos acima mencionados. E não poderia ser diferente, considerando 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

o documento de (id 27827477, pág.04) não se presta para o fim colimado, 

tendo em vista que o último registro foi realizado em 12/12/2012, 

correspondente a data do desligamento do autor da empresa em que 

trabalhava, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000148-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA PEREIRA PATRICIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000148-07.2020 Ação: Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização 
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por Danos Morais Autora: Maria Luiza Pereira Patricio. Ré: Pernambucanas 

S.A. Vistos, etc. MARIA LUIZA PEREIRA PATRICIO, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

PERNAMBUCANAS S.A., pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

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

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, indicando o Código de 

Endereçamento Postal (CEP) das partes, nos termos do artigo 319, II, do 

Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP, sob 

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

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

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de janeiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016970-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE GRAND BEER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA ROBERTA DA SILVA OAB - MT0006902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016970-08.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Restaurante Grand Beer Ltda - Me. Réu: Telefônica Brasil S/A. Vistos, etc. 

RESTAURANTE GRAND BEER LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 

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

Inexistência de Débito c/c Danos Morais” em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

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

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

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

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) 

indicando o Código de Endereçamento Postal (CEP) do autor, nos termos 

do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 

021/2011/TP; b) recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, 

comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do 

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

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007940-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORA LUCIA FREITAS DE PAULA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES DO OESTE LTDA (REU)

TRANSPORTES PANORAMA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

 

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

documentos de Id. 28008129 no prazo de (15) quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007177-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IARA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A C CAVALCANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para manifestar sobre a certidão 

do Oficial de Justiça de Id. 27665073, no prazo de (5) cinco dias..

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007197-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARCELINO FRUTUOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

documentos de Id. 27332719 e seguintes.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001336-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOARES FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001336-35.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais AutorA: Elizangela Soares Farias. Ré: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. 

ELIZANGELA SOARES FARIAS, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,pessoa jurídica de direito 

privado, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios da 

Justiça Gratuita. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina 

em seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, 

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

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

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o novo sistema 

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

gratuita compreende a teor do que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC 

abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as 

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, 

quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em 

serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código 

genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os 

honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do 

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

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

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

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

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

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

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

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

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

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

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

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

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

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

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

e gratuita é bem amplo, abarcando os três direitos acima mencionados. E 
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não poderia ser diferente, considerando que, além de vedar a autotutela, o 

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

solidária, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, sem 

discriminação (art. 3º, CF). Não assistir aqueles que não possuem 

recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o mesmo que lhes negar 

proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante uma violação, aos 

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Transcorrido o prazo, 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 29 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001293-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NASCIMENTO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001293-98.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autor: Renato Nascimento Dias. Ré: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. RENATO 

NASCIMENTO DIAS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais” em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios da 

Justiça Gratuita. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina 

em seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, 

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

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

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o novo sistema 

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

gratuita compreende a teor do que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC 

abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as 

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, 

quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em 

serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código 

genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os 

honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do 

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

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

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

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

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

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

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

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

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

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

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

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

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

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

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

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

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

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

solidária, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, sem 

discriminação (art. 3º, CF). Não assistir aqueles que não possuem 

recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o mesmo que lhes negar 

proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante uma violação, aos 

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Transcorrido o prazo, 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 29 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001115-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY LOPES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001115-52.2020 Ação: Nulidade de Ato Jurídico Autor: Roney Lopes 

de Amorim. Réu: SPC/Brasil – Serviço de Proteção ao Crédito. Vistos, etc. 

RONEY LOPES DE AMORIM, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Nulidade de Ato Jurídico” em desfavor de 

SPC/BRASIL – SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, pessoa jurídica de 

direito privado, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios 

da Justiça Gratuita. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 2015 

disciplina em seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 

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

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

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o novo sistema 

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

gratuita compreende a teor do que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC 

abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as 

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, 

quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em 

serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código 

genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os 

honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do 

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 
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documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração 

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

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

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

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

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

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

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

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

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

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

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

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

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

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

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

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

solidária, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, sem 

discriminação (art. 3º, CF). Não assistir aqueles que não possuem 

recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o mesmo que lhes negar 

proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante uma violação, aos 

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Transcorrido o prazo, 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 04 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001545-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINA DA SILVA OCAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001545-04.2020 Ação: Anulatória de Tarifas Bancárias c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais Autora: Lina Soares da Silva. 

Réu: Banco Bradesco S/A. Vistos, etc. LINA SOARES DA SILVA, com 

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

Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais” em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

pelos fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios da Justiça 

Gratuita. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina em 

seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, 

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

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

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o novo sistema 

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

gratuita compreende a teor do que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC 

abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as 

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, 

quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em 

serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código 

genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os 

honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do 

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

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

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

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

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

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

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

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

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

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

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

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

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

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

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

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

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

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

solidária, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, sem 

discriminação (art. 3º, CF). Não assistir aqueles que não possuem 

recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o mesmo que lhes negar 

proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante uma violação, aos 

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

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

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

indicando o Código de Endereçamento Postal (CEP) da autora, nos termos 

do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 

021/2011/TP, bem como, narrando os fatos de forma pormenorizada, 

elencando os valores das tarifas bancárias cobradas pela ré, nos termos 

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

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

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001200-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BRUNO DE SOUZA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANCHEZ & MARTINS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 
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1001200-38.2020 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Wesley Bruno de Souza Amorim. Ré: Sanchez & Martins 

Ltda (Joá Modas). Vistos, etc. WESLEY BRUNO DE SOUZA AMORIM, com 

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

de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

SANCHEZ & MARTINS LTDA (JOÁ MODAS), pessoa jurídica de direito 

privado, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios da 

Justiça Gratuita. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina 

em seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, 

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

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

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o novo sistema 

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

gratuita compreende a teor do que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC 

abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as 

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, 

quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em 

serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código 

genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os 

honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do 

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

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

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

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

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

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

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

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

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

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

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

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

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

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

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

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

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

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

solidária, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, sem 

discriminação (art. 3º, CF). Não assistir aqueles que não possuem 

recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o mesmo que lhes negar 

proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante uma violação, aos 

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

o documento de (fls.14/17 – correspondência ID 28485361) não se presta 

para o fim colimado, tendo em vista que o último registro foi realizado em 

12/02/2015, correspondente a data do desligamento do autor da empresa 

em que trabalhava, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de janeiro de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001260-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001260-11.2020 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: 

Beatriz Macedo dos Santos. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. BEATRIZ MACEDO DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

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

Considerando o documento de (ID 28514934), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Considerando o fato de que 

a presente ação versa sobre cobrança de seguro obrigatório em 

decorrência de acidente de veículo automotor e, ciente de que é de 

conhecimento público que a seguradora que integra o polo passivo, neste 

tipo de ação, costumeiramente entabula acordo, somente, após a 

produção de prova pericial, hei por bem não designar a audiência de 

conciliação prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil e o faço 

com fulcro no artigo 139, incisos II, V e VI do Código de Processo Civil. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, do Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 30 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001308-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001308-67.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Big Farma Medicamentos Ltda. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A. Vistos, etc. BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA, pessoa 

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

Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E 

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

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas 

judiciárias, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos termos 

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

nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 31 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001436-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D F DE OLIVEIRA MODAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

DAIANY FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001436-87.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Cuiabá - MT 

Autora: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da 

Amazônia Ltda – Sicoob Credisul. Réus: D F de Oliveira Modas Eireli – ME e 

Outra. Vistos, etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” 

em desfavor de D F DE OLIVEIRA MODAS EIRELI – ME, pessoa jurídica de 

direito privado, e DAIANY FERREIRA DE OLIVEIRA, com qualificação nos 

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

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

dias) dias, emendar a inicial da presente Carta Precatória, carreando aos 

autos cópia da decisão do processo nº1023098-61.2018.8.11.0041, a qual 

deferira a amplitude dos atos (decisão/despacho) da presente missiva, 

sob pena de devolução sem cumprimento. Oficie-se o juízo deprecante. 

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 31 de janeiro de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001452-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001452-41.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

S.A. Réus: Ferreira Comércio de Ferragens e Ferrame e Outro. Vistos, etc. 

BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de direito privado, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de 

FERREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAME, pessoa jurídica de 

direito privado e ALTIELE NUNES FERREIRA, com qualificação nos autos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

autos, após conclusos para análise do petitório de (ID 28682611). 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 03 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001476-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES LOPES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001476-69.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Réu: Charles Lopes de Araujo. Vistos, etc. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de CHARLES LOPES DE ARAUJO, com qualificação nos autos, 

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

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas judiciárias, bem 

como, comprove seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do 

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

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

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

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 03 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001564-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DACROCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COUTINHO DE AQUINO OAB - MT10176-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI (REQUERIDO)

ADONAI RECK MENDONÇA (REQUERIDO)

JUAQUIN MIGUEL SOLANI TORRADES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001564-10.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Paranatinga 

- MT Autor: Valdemir Dacroce. Réus: Espólio de Juaquim Miguel Solani 

Torrades e Outros. Vistos, etc. VALDEMIR DACROCE, com qualificação 

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

desfavor de ESPÓLIO DE JUAQUIM MIGUEL SOLANI TORRADES, ADONAI 

RECK MENDONÇA e MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI, com qualificação 

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

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

(quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta Precatória, juntando 

aos autos cópia da decisão do processo n°1462-91.2011.811.0044 

(Código 31027), a qual deferira a expedição da presente carta precatória, 

bem como, a que deferira a amplitude de seus atos (decisão/despacho), 

sob pena de devolução sem cumprimento. Oficie-se o juízo deprecante. 

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 04 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001479-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLI RIBEIRO MACEDO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001479-24.2020 Ação: Cobrança Autor: Banco Bradesco S.A. Réu: Erli 

Ribeiro Macedo. Vistos, etc. BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de 

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

em desfavor de ERLI RIBEIRO MACEDO, com qualificação nos autos, 

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

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas judiciárias, bem 

como, comprove seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do 

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

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

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 
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80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001429-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IBERE RICARDO JANUARIO EVANGELISTA OAB - SP292032 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOBIO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001429-95.2020 Ação: Monitória Autor: Centro de Gestão de Meios de 

Pagamento S.A. Ré: Rondobio Transportes Rodoviários Ltda. Vistos, etc. 

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A., pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação Monitória” em 

desfavor de RONDOBIO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os 

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

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

custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu recolhimento nos 

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

do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001396-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEVANDRO PERES SOARES (REQUERIDO)

ADILTON DOMINGOS SACHETTI (REQUERIDO)

FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

NOTICIAS DE MATO GROSSO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001396-08.2020 Ação: Reconhecimento e Dissolução de Sociedade 

Empresarial c/c Apuração de Haveres Autora: Auxiliadora Silva Bispo. 

Réus: Francisco José de Oliveira e Outros. Vistos, etc. AUXILIADORA 

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

presente “Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade 

Empresarial c/c Apuração de Haveres” em desfavor de FRANCISCO JOSÉ 

DE OLIVEIRA, HEVANDRO PERES SOARES, ADILTON DOMINGOS 

SACHETTI, com qualificação nos autos, e NOTICIAS DE MATO GROSSO 

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, 

requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. D E C I D O: O Código de 

Processo Civil de 2015 disciplina em seção exclusiva o benefício da justiça 

gratuita nos arts. 98 a 102, revogando parcialmente a Lei 1.060/50, na 

forma do art. 1.072, III, do NCPC. Assim, dispõe o art. 98, do CPC, que: "a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei". Sobre a temática o novo sistema processual ao regular o instituto do 

benefício da justiça, consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e 

cria novos instrumentos para o maior dimensionamento do direito 

fundamental da justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor do 

que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC abrange: I - as taxas ou as custas 

judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na 

imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a 

indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 

empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as 

despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de 

outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado 

e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para 

apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 

exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei 

para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática 

de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em 

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 

processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade 

adoto entendimento diverso do anteriormente externalizado, 

posicionando-me no sentindo de que a simples declaração de 

hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural não é suficiente 

para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Isso porque, faz se 

necessária uma interpretação sistemática do disciplinado no art. 98, no § 

3º, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo 

imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da 

hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a Ticiano Alves e 

Silva: “Como se vê, o direito à assistência jurídica integral e gratuita é bem 

amplo, abarcando os três direitos acima mencionados. E não poderia ser 

diferente, considerando que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva 

fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir 

as desigualdades e promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, 

CF). Não assistir aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, 

desamparando-os, é o mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada 

valeria as leis, se, ante uma violação, aos pobres não fosse dado obter 

tutela jurisdicional estatal e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O 

direito fundamental à igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, 

especificamente, ao direito à justiça gratuita, depreende-se da 

Constituição Federal que seus titulares são os brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil, conforme o caput do art. 5º, embora tal ilação reste 

superada há muito por uma interpretação favorável aos direito 

fundamentais. Além disso, pode-se igualmente afirmar que o requisito para 

o gozo da gratuidade da justiça é a comprovação de insuficiência de 

recursos. O texto constitucional exige expressamente comprovação da 

miserabilidade, vale dizer, não se satisfaz com a mera afirmação ou 

alegação sem prova.” (Novo CPC doutrina selecionada, v. 1: parte geral. 

Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). Assim, intime-se a parte autora, via 

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

comprove o estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. Ademais, no mesmo prazo acima citado, 

determino que a parte autora emende a inicial, indicando o Código de 

Endereçamento Postal (CEP) do réu Francisco José de Oliveira, nos 

termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da 

Resolução nº 021/2011/TP, bem como, acostados aos autos os 

documentos pessoais da parte autora (com foto e legível), eis que 

indispensável para a propositura da ação (art. 320 CPC), sob pena de 

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

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

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 04 de fevereiro de 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001516-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANGELA TREVISAN (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001516-51.2020 Ação: Monitória Autor: Agro Ferragens Luizão Ltda. Ré: 

Rosangela Trevisan. Vistos, etc. AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 
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“Ação Monitória” em desfavor de ROSANGELA TREVISAN, com 

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

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

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

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

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

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) indicando o Código de Endereçamento 

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

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

novamente aos autos, o contrato social da parte autora, eis que o 

constante de (fls.12/18 - correspondência ID 28748750) encontra-se 

incompleto, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil; c) 

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

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

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

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

Cumpra-se. Roo-MT., 04 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001295-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA CRUZ DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARYTANO DE SOUZA SALES (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001295-68.2020 Ação: Dissolução Parcial de Sociedade c/c 

Indenização por Danos Morais Autora: Samara Cruz de Arruda. Réu: 

Arytano de Souza Sales. Vistos, etc. SAMARA CRUZ DE ARRUDA, com 

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

Dissolução Parcial de Sociedade c/c Indenização por Danos Morais” em 

desfavor de ARYTANO DE SOUZA SALES, com qualificação nos autos, 

pelos fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios da Justiça 

Gratuita. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina em 

seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, 

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

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

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o novo sistema 

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

gratuita compreende a teor do que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC 

abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as 

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, 

quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em 

serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código 

genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os 

honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do 

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

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

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

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

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

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

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

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

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

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

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

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

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

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

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

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

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

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

solidária, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, sem 

discriminação (art. 3º, CF). Não assistir aqueles que não possuem 

recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o mesmo que lhes negar 

proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante uma violação, aos 

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

o documento de (ID 28542950) não se presta para o fim colimado, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Transcorrido o prazo, 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 04 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001656-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA PORTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA PORTO SOUZA OAB - MT25612/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1001656-85.2020 Ação: Declaratória de Nulidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autora: Elida Porto Souza. Ré: Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc. ELIDA PORTO 

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

presente “Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais” em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pessoa jurídica de direito privado, pelos 

fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. D 

E C I D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina em seção 

exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, revogando 

parcialmente a Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, III, do NCPC. Assim, 

dispõe o art. 98, do CPC, que: "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o novo sistema 

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

gratuita compreende a teor do que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC 

abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as 

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, 

quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em 

serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código 

genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os 

honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do 

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

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

de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII 
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- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para 

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

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

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

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

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

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

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

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

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

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

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

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

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

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

solidária, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, sem 

discriminação (art. 3º, CF). Não assistir aqueles que não possuem 

recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o mesmo que lhes negar 

proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante uma violação, aos 

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

o documento de (id 28852446, pág.03) não se presta para o fim colimado, 

tendo em vista que o último registro foi realizado em 21/11/2011, 

correspondente a data do desligamento da autora da empresa em que 

trabalhava, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Ademais, no mesmo prazo fixado acima, determino que a parte autora 

emende a inicial, carreando aos autos comprovante/extrato de quitação 

dos débitos emitido pela parte ré, compreendidos no período de 

janeiro/2019 a janeiro/2020, a fim de comprovar que a parte autora se 

encontra adimplente com as faturas regulares emitidas pela ré, nos termos 

do artigo 320 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, nos moldes dos 

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

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

Cumpra-se. Roo-MT, 05 e fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001615-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MESSAS OAB - PR62957 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA DE PAULO (REU)

VANUSA P DA SILVA TRANSPORTES EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001615-21.2020 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Sotran S/A 

Logística e Transporte. Réus: Vanusa P. da Silva Transportes Eireli e 

Outro. Vistos, etc. SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE, pessoa 

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

Obrigação de Fazer” em desfavor de VANUSA P. DA SILVA 

TRANSPORTES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, e MARCELO 

MOREIRA DE PAULO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

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

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

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

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) 

indicando o Código de Endereçamento Postal (CEP) da parte autora, bem 

como, indicando o endereço completo do réu Marcelo Moreira de Paulo, eis 

que ausente nos autos, nos termos do artigo 319, II, do Código de 

Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP; b) recolhendo as 

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

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

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

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

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

Cível.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1006390-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IARA APARECIDA HONORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REU)

CARLOS ROBERTO COSTA (REU)

 

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

manifeste sobre o decurso de prazo de citação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003766-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MADSCHUATZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARANGON OAB - SC38970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIGRAIN S.A. (REQUERIDO)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

 

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

documentos de Id. 26643796 e seguintes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008933-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE MARINHO ADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO(A))

 

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

impugnar a contestação oferecida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004940-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LEITE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a Parte Autora para, caso queira, no prazo de 15(quinze) dias, 
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impugnar a contestação oferecida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006155-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impugnar a contestação oferecida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004401-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHADER WUNSCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GILENO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE OAB - MT6973/O (ADVOGADO(A))

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO(A))

 

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

impugnar a contestação oferecida nos autos (ID 26786925).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008093-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIR PEREIRA DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impugnar a contestação oferecida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003619-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARQUES DA SILVA MATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ANTONIO SARI PROCESSO n. 

1003619-02.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 19.314,89 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: APARECIDA MARQUES DA SILVA MATTA Endereço: RUA 

MINAS GERAIS, 150, ao lado da escola, VILA SÃO JOSÉ, RONDONÓPOLIS 

- MT - CEP: 78718-098 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 

740, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-100 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima 

qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. Despacho/Decisão: Vistos, 

etc. Considerando os termos da certidão de (ID 23540939), determino 

intimação pessoal da parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias 

(artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação 

da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) 

vinte dias (art.260, CPC). Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 12 de setembro de 2019. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIETA REIS LIMA, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1010248-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AUGUSTO CASOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA CANDIDO DA ROSA (REU)

 

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

manifeste sobre o decurso de prazo de citação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005051-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA BRESSAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerida, para ano prazo de (5) cinco 

dias, manifeste sobre os petitórios e documento de Ids. 22741731, 

22741736, 22742092 e 25881913.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 922030 Nr: 2192-50.2019.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO VICENTE SILVEIRA DE FREITAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO YASUSHI TAJI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e 

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por JOÃO 

VICENTE SILVEIRA DE FREITAS, em desfavor de CLAUDIO YASUSHI TAJI, 

com qualificação nos autos, sem julgamento de mérito e o faço com fulcro 

nos artigos 485, inciso VI do Código de Processo Civil.Custas pela parte 

autora, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código 

de Processo Civil.Desapense-se.Transitada em julgado e feitas as 

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

Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt., 12 de agosto de 2019.Dr. Luiz 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727510 Nr: 8384-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMBERG RAMALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI CRISTINA LONARDONI BIDOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°8384-09/2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Autor: Rosemberg Ramalho de Oliveira.

Ré: Roseli Cristina Lonardoni Bidoia.

Vistos, etc.

Considerando que o presente feito fora extinto (fls.97/97V), em 

decorrência do acordo formulado pelas partes (fls.94/96) e, atentando 

pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido pelo Tribunal 

de Justiça, denominado RenaJud, defiro, apenas e tão somente, a baixa on 

line da restrição de transferência do veículo placa KAR8514 em nome da 

parte executada, efetuada às (fls.70/71), conforme se verifica pelo 

extrato em anexo.

Finalmente, cumpram-se os demais termos da sentença de (fls.97/97V).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 25 de novembro de 2.019.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708936 Nr: 3828-95.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA, HEDERSON 

ANTONIO GIRALDES PORTELA, HEMILLY GIRALDES PORTELA, NIVANDA 

GIRALDES PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:OAB/PR 25276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS 

DA SILVA - OAB:OAB/PR 53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 3828-95.2012

 Ação: Execução de Título Extrajudicial

Autor: Banco Rabobank International Brasil S/A

Réus: Milton Zana Portela e Outros

 Vistos, etc...

 BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, com qualificação nos 

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

ação em desfavor de MILTON ZANA PORTELA, HEDERSON ANTONIO 

GIRALDES PORTELA, NIVANDA GIRALDES PORTELA e HEMILLY 

GIRALDES PORTELA, com qualificação nos autos e após devidamente 

processado postulou a extinção do processo (fl.146), vindo-me os autos 

conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e 

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, em desfavor de 

MILTON ZANA PORTELA, HEDERSON ANTONIO GIRALDES PORTELA, 

NIVANDA GIRALDES PORTELA e HEMILLY GIRALDES PORTELA, com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro nos 

artigos 487, inciso III c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

expedindo-se o necessário.

 Custas pelos réus.

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

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 04/dezembro/2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392492 Nr: 6053-64.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO CANDIDO DOS SANTOS, FLORIANO 

TAVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte Exequente, para no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396641 Nr: 10199-51.2007.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO FERREIRA PAZ NETO, REINALDO FERREIRA 

PAZ, ELZA DE LOURDES SOARES PAZ, HAROLDO FERREIRA PAZ, 

NILCEIA MARTINS GONCALVES PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 Vistos, etc...

 ORLANDO FERREIRA PAZ NETO, REINALDO FERREIRA PAZ, ELZA 

LOURDES SOARES PAZ, HAROLDO FERREIRA PAZ e NILCEIA MARTINS 

GONÇALVES PAZ, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressaram neste juízo com a presente ação em desfavor de 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, com 

qualificação nos autos e após devidamente processado postulou a 

extinção do processo (fl.781/783), vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.
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 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e 

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

ORLANDO FERREIRA PAZ NETO, REINALDO FERREIRA PAZ, ELZA 

LOURDES SOARES PAZ, HAROLDO FERREIRA PAZ e NILCEIA MARTINS 

GONÇALVES PAZ, em desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIROS, com qualificação nos autos, com julgamento 

de mérito e o faço com fulcro nos artigos 487, inciso III c/c 924, inciso II do 

Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pelo réu.

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

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 18/novembro/2019.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790646 Nr: 10474-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte Exequente, para no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799884 Nr: 14346-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A, AFONSO HENRIQUE ALVES 

BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORISVALDO MOURA DA CRUZ, 

PETROFORTE BRASILEIRO PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

indique o local onde será realizada a citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803205 Nr: 15662-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEMIO ALVES NEVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 8.123, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte Exequente, para no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775607 Nr: 4483-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, CELSO 

ANTONIO DE SOUZA, DELZA FRANCISCA BARROS DE SOUZA, JOÃO 

BARBOSA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 Do advogado da parte Exequente, para no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913892 Nr: 9136-05.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA FOCKINK DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINO MOURA BORGES, ESPÓLIO DE 

RUBENS PEREIRA DE SOUZA, ALDAIR DA SILVA SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, FERNANDO TURI MARQUES FILHO - OAB:12813, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 Intima-se as partes interessadas para, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerer o que direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923184 Nr: 2548-45.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA AMARAL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN KARLA VIANA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO FIGUEIREDO DA 

ROCHA - OAB:OAB /RO 6213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICIS ANDRE BIAZUSSI - 

OAB:OAB/RO 1542

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

que direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923186 Nr: 2549-30.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR ZAUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN KARLA VIANA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO FIGUEIREDO DA 

ROCHA - OAB:OAB /RO 6213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICIS ANDRE BIAZUSSI - 

OAB:OAB/RO 1542

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

que direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934714 Nr: 6322-83.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GOLBERY ALBUQUERQUE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

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

que direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos autos.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751018 Nr: 8293-79.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH BATISTA PEREIRA, ALEXANDRO PEREIRA DOS 

SANTOS, ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, ANGELA APARECIDA 

SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICAMPO COOPERATIVA DE TRABALHO 

DOS PROFISSIONAIS DE AGRONOMIA LTDA, ALFA RENT A CAR, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA, MORRO DA MESA 

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA ROCHA 

CAMPOS - OAB:23352/MT, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB:7561/MT, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084/MT, JULIANA 

COPETTI - OAB:OAB/MT 15.746-B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, MARCIO LUIS PIRATELLI - OAB:OAB/PR 19.980, 

PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B, TATIANI PINTO DE 

LARA - OAB:19.497-MT

 Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754370 Nr: 9972-17.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SANTANA AMARO DA CRUZ, CIRLENE 

AMARO DE AQUINO, TIAGO DA SILVA CRUZ, MARIA EUNICE DA SILVA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ARAÚJO SIQUEIRA - 

OAB:OAB/PR 39549, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118.948, 

EDUARDO RODRIGO COLOMBO - OAB:OAB/PR 42782, GABRIEL 

SANTOS ALBERTTI - OAB:OAB/PR 42782, MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965/MT

 Certifico que, em que pese a petição de fl. 226 mencionar juntada de 

credenciais da Advogada Susani Trovo Silveira, OAB/PR 5.527, a mesma 

aportou à este Juízo desacompanhada dos documento à que faz menção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754370 Nr: 9972-17.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SANTANA AMARO DA CRUZ, CIRLENE 

AMARO DE AQUINO, TIAGO DA SILVA CRUZ, MARIA EUNICE DA SILVA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ARAÚJO SIQUEIRA - 

OAB:OAB/PR 39549, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118.948, 

EDUARDO RODRIGO COLOMBO - OAB:OAB/PR 42782, GABRIEL 

SANTOS ALBERTTI - OAB:OAB/PR 42782, MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965/MT

 Intima-se a parte requerida VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, a qual 

solicitou depoimento pessoal dos autores, para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos 

auto às fls. 219.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001159-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENER DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RENER DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001159-71.2020 Ação: Reclamatória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Rener da Conceição. Réus: Samsung Eletrônica da Amazonia Ltda 

e Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. RENER DA CONCEIÇÃO, com 

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

Reclamatória c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA e TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., pessoas jurídicas de direito privado, sobreveio o pedido de 

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

Considerando os documentos de (fls.50/54 – correspondência ID 

28444402), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova 

requerido no item ‘b’ de (fl.11 – correspondência ID 28421166, pág.09), eis 

que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus 

da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a 

jurisprudência: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE 

SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não ocorrer 

nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, deverá o 

juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a distribuição do 

ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 

10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 06 de abril de 2020, às 09:30 horas, no 

CEJUSC. Citem-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, 

§5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 29 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001590-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIUS ANTONIO ARAUJO RISALTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001590-08.2020 Ação: Rescisão de Contrato Autor: Venícius Antonio 

Araujo Risalte. Réu: Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda. Vistos, etc. 

VENÍCIUS ANTONIO ARAUJO RISALTE, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação de Rescisão 

de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga” em desfavor de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo-me os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que firmara com o réu contrato de compra 

e venda, correspondente a compra do imóvel descrito e caracterizado nos 

autos; que, até a presente data adimplira a importância de R$16.318,31 

(dezesseis mil, trezentos e dezoito reais e trinta e um centavos). Ademais, 
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que solicitara ao réu a rescisão do contrato, bem como, a restituição do 

valor pago, tendo em vista que o réu não entregara o empreendimento 

conforme pactuado. Por fim, requer em sede de tutela provisória de 

urgência que seja determinado à parte ré que se abstenha de inscrever o 

nome e CPF do autor nos órgãos de restrição ao crédito, bem como, 

suspenda a cobrança do débito, sob pena de multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais), conforme requerido no item ‘b’ de (ID 

28803123, pág.31). D E C I D O: Considerando o documento de (ID 

28803130), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, NCPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela 

provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de 

urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar 

o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de 

Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel 

Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um 

tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para 

sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a 

obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a 

tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem 

provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário 

também tem um tempo de duração predeterminado, não durando 

eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela 

tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” 

(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, 

que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito 

embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e 

tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando 

da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o 

trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da 

apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo 

aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do 

feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a 

tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO 

FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS NOMES - 

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - 

RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - AI: 22390075420188260000 SP 

2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 

03/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

06/12/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE PROVIMENTO IRREVERSÍVEL 

ART. 300, § 3º DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. Não 

se pode conceder tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, 

quando houver perigo de irreversibilidade da medida, nos moldes da norma 

insculpida no art. 300, § 3º do CPC/2015. (TJ-PR - AI: 15473417 PR 

1547341-7 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de 

Julgamento: 30/11/2016, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1942 

15/12/2016) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte 

autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe. (art.300, CPC). 

Por fim, não vislumbro a existência dos requisitos para a tutela jurisdicional 

nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, 

até ulteriores deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o pleito de 

inversão do ônus da prova requerido no item ‘J’ de (ID. 28803123, pág.33), 

eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus 

da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a 

jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE 

SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não ocorrer 

nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, deverá o 

juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a distribuição do 

ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 

10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância com o 

disposto no Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a 

ser realizada no dia 08 de abril de 2020, às 09h00min, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 05 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013093-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELCO CRISTIANO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SIMAO BATISTA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013093-94.2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

Celço Cristiano Lopes Réu: João Paulo Simão Batista Vistos, etc... CELÇO 

CRISTIANO LOPES, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, postula o julgamento antecipado da lide, uma vez que o réu 

JOÃO PAULO SIMÃO BATISTA, com qualificação nos autos, foi 

devidamente citado e não contestou, por isso tem aplicação o disposto no 

artigo 344 do Código de Processo Civil, assim, requer a procedência da 

ação nos moldes posto na inicial. D E C I D O: Proposta a ação, o réu fora 

devidamente citado e não contestou, conforme informa a certidão de (fl.78 

– Id 23545234), vindo o autor postular o julgamento antecipado da lide, 

uma vez que revel. Analisando os autos, chego a conclusão que o 

pretendido pelo autor não pode, à evidência dos elementos carreados aos 

autos, ser atendido, por falta de provas, ao menos até o momento, por 

isso, entendo que, mister se faz que o autor carreie provas para alicerçar 

o pretendido. Como se sabe, a revelia não tem caráter absoluto, não 

podendo, por si mesma, tornar verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. 

Assim, designo o dia 02 de abril de 2.020, às 15:00 horas, para audiência 

de instrução e julgamento. Intimem-se as partes para prestarem 

depoimento pessoal. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as 

partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 

do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt.,05 de 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003839-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE CARVALHO TANAKA ARANTES (AUTOR(A))

HELENA ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA TEIXEIRA (AUTOR(A))

BEMVINDA DIAS DOURADO (AUTOR(A))

ALZIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

VERONICE DE MELO BARBOSA (AUTOR(A))

ALESSANDRA MORAES DE FRANCA (AUTOR(A))

MARIA FERREIRA MESQUITA (AUTOR(A))

OSVALDO CUSTODIO DA SILVA (AUTOR(A))

ODETINA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

GUMERCINDO FERREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

PEDRO ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

VALDENY LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

ADEMAR RIBEIRO DE MATOS (AUTOR(A))

ELZA APARECIDA MANGANARO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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LEONILDA CARMEM LONGHI (AUTOR(A))

EVA PEREIRA MARQUES DE ARAUJO (AUTOR(A))

ADELINA ARAUJO BARRETO (AUTOR(A))

DEUSINA LIRA DE MATOS (AUTOR(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

TIAGO TSUKAMOTO ARANTES (AUTOR(A))

ILDA LUIZA LONGHI (AUTOR(A))

FRANCISCO DAS CHAGAS DOURADO (AUTOR(A))

LUIZ GABRIEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003839-97.2018 Ação: Ordinária Autora: Leonilda Carmen Longhi. Réu: 

Bradesco Seguros S/A. Vistos, etc. LEONILDA CARMEN LONGHI, com 

qualificação nos autos, ingressara com ‘Embargos Declaratórios’ pelos 

fatos narrados no petitório de (ID. 24752547), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Cumpre ressaltar que os 

embargos declaratórios possuem finalidade específica, expressamente 

delimitada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o”. No caso posto à liça, aduz a 

embargante que há omissão, devendo ser provido os presentes embargos 

de declaração. Pois bem. Analisando-se a questão em desate, tenho para 

mim que a pretensão esposada pelo embargante não é pertinente e, à 

evidência, não deve ser acatada, mesmo porque não vislumbro nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 

Ademais, em que pese os argumentos da autora no petitório de (ID 

24752547 – “item 2.1”), entendo ser o contrato de financiamento 

documento indispensável à propositura da ação, eis que necessário para 

provar a existência da relação jurídica entre as partes. Assim sendo, 

compete à parte autora demonstrar que o imóvel discutido nos autos foi 

adquirido através do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), bem como, 

demonstrar a data em que houve a sua contratação/aquisição, portanto, 

indefiro o pedido de (ID 24752547 – “item 2.1”). Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). SEGURO OBRIGATÓRIO. 

[...] 12 Hipótese em que, observado o quadro definido no julgamento no 

segundo recurso de embargos de declaração no Recurso Especial nº 

1.091.363/SC, os contratos para a aquisição de imóvel residencial pelo 

SFH juntados com a inicial, ou os documentos que comprovam sua 

existência, revelam que foram celebrados no período da obrigatoriedade 

das apólices públicas, de 21-08-1964 a 23-06-1998. Excetua-se a 

pretensão deduzida por MATHEUS GOMES DA SILVA, porque não 

demonstrou a data do contrato originário, não produziu prova de que 

contratou o seguro habitacional pela apólice pública e não juntou cópia da 

apólice privada eventualmente contratada com alguma das seguradoras 

autorizadas a operar no SFH, não se desicumbindo de provar o vínculo 

jurídico com a apelante, ônus que lhe cabia (CPC, art. 333, I). [...]” (STJ - 

AREsp: 744039 ES 2015/0170089-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, 

Data de Publicação: DJ 28/11/2016) [omiti] No mesmo diapasão, indefiro o 

pleito de inversão do ônus da prova, eis que entendo necessário e 

oportuno a instauração do contraditório, devendo a distribuição do ônus 

processual ocorrer quando do saneamento do feito (art.373, CPC). Eis a 

jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE 

SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não ocorrer 

nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, deverá o 

juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a distribuição do 

ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 

10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Face ao exposto e princípios 

de direito aplicáveis à espécie, rejeito os presentes embargos 

declaratórios intentados por LEONILDA CARMEN LONGHI, e, via de 

consequência, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 

(15) quinze dias, carrear aos autos cópia legível do contrato entabulado 

entre as partes, bem como, matrícula atualizada do imóvel discutido nos 

autos, sob pena de extinção de feito. Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos. Por fim, retifique-se o polo 

ativo da ação, devendo constar como autora “Leonilda Carmen Longhi”. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 04 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005131-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1005131-88.2016 Ação: Cobrança Autora: Sicredi Sul MT Réu: Jairo 

Ferreira dos Santos Vistos, etc... COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL 

MT, com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a presente 

ação em desfavor de JAIRO FERREIRA DOS SANTOS, com qualificação 

nos autos, e após devidamente processado, sobreveio o pedido de 

extinção (fl.109 – ID 26015152), vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE 

MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, em desfavor de JAIRO FERREIRA DOS 

SANTOS, todos com qualificação nos autos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “c” do 

Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. Custas pelo réu. 

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

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 04 de 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003214-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON ORLANDO SCHIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTACIO DOS SANTOS FEITOSA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003214-97.2017 Ação: Rescisão Contratual Autor: Adenilson Orlando 

ScHiavo Réu: Estacio dos Sanyos Feitosa Junior Vistos, etc... ADENILSON 

ORLANDO SCHIAVO, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com a presente ação em desfavor de ESTACIO DOS SANTOS FEITOSA 

JUNIOR , com qualificação nos autos, tendo a parte autora abandonado a 

causa por mais de (30) trinta dias e após devidamente intimada a dar 

andamento ao feito, não o fez, como se pode verificar pelos elementos 

contidos no processo, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: O processo hodierno rege-se pelo princípio da 

publicidade, por representar uma garantia para o jurisdicionado. Segundo 

referido princípio, as partes têm o direito de serem intimadas de todos os 

atos do processo. Logo, a intimação pessoal do autor é indispensável à 
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caracterização do abandono de causa, conforme exigência contida no 

artigo 475, III, § 1º. Encontrando-se paralisado processo por desídia da 

parte, deverá ser intimada para no prazo de cinco dias dar regular 

andamento ao feito, sob pena de sua extinção, exigindo-se que referida 

intimação seja feita pessoalmente. A propósito, elucida a doutrina: "A 

intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar 

a extinção, nas hipóteses em que a negligência e o desinteresse são 

apenas do advogado, e não, do sujeito processual propriamente dito. 

Ciente do fato, "a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a 

diligência necessária para que o processo retome o curso normal" (Pontes 

de Miranda. Curso de Direito Processual Civil. 40ª edição. Vol. I, Ed. 

Forense. 2003. p.280). Analisando o teor do dispositivo supramencionado, 

nota-se claramente que a única exigência para extinção do feito em razão 

do abandono da causa é a intimação pessoal da parte autora para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, não havendo qualquer 

imposição de intimação do patrono. Nesse mesmo sentido, posiciona-se o 

Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ABANDONO DE 

CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DA PARTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. EXCESSO DE 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECONHECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 

DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É desnecessária a intimação 

do patrono da parte para a extinção do processo em decorrência do 

abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal de origem, 

com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que a intimação pessoal 

da parte fora comprovada na espécie. O acolhimento das razões de 

recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. 

Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.3. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (AgRg no AREsp 238795 / SP- Min. Rel. Maria Isabel 

Gallotti - DJe: 27/09/2013) Após detida analise dos autos, verifico que a 

parte autora foi regularmente intimada, nos termos do art. 485, §1º do 

Código de Processo, e deixou o prazo transcorrer in albis, conforme se 

pode constatar pela certidão de (fl.120 – Id 24963903) de forma que a 

extinção do feito é a medida que se impõe. Por oportuno, saliento que não 

vislumbro que exista a necessidade de requerimento da parte adversa, 

uma vez que como norteador do processo ao Juiz compete verificar o bom 

andamento processual e penalizar as desídias uma vez intimadas a sanar 

o abandono do processo. Friso, parte foi intimada pessoalmente a 

providenciar o andamento no feito, suprindo a falha nele existente, mas 

deixara que se escoasse o prazo assinado, consoante certidão de (fl.120 

– Id 24963903) e, em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual 

seja, a extinção do feito. Face ao exposto e princípios de direito atinentes 

à espécie, JULGO EXTINTO o presente processo promovido por 

ADENILSON ORLANDO SCHIAVO, em desfavor de ESTACIO DOS 

SANTOS FEITOSA JUNIOR, todos com qualificação nos autos e, o faço 

com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e § 2º, ambos do 

Código de Processo Civil, condenando o autor no pagamento das custas 

processuais. Transitada em julgado, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 05 de fevereiro de 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005709-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRY DEVEZA PEREIRA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005709-17.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Volkswagen 

S/A Ré: Meiry Deveza Pereira Neves Vistos, etc... BANCO VOLSWAGEN 

S/A, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente 

ação em desfavor de MEIRY DEVEZA PEREIRA NEVES, com qualificação 

nos autos, tendo a parte autora abandonado a causa por mais de (30) 

trinta dias e após devidamente intimada a dar andamento ao feito, não o 

fez, como se pode verificar pelos elementos contidos no processo, 

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

processo hodierno rege-se pelo princípio da publicidade, por representar 

uma garantia para o jurisdicionado. Segundo referido princípio, as partes 

têm o direito de serem intimadas de todos os atos do processo. Logo, a 

intimação pessoal do autor é indispensável à caracterização do abandono 

de causa, conforme exigência contida no artigo 475, III, § 1º. 

Encontrando-se paralisado processo por desídia da parte, deverá ser 

intimada para no prazo de cinco dias dar regular andamento ao feito, sob 

pena de sua extinção, exigindo-se que referida intimação seja feita 

pessoalmente. A propósito, elucida a doutrina: "A intimação pessoal da 

parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção, nas 

hipóteses em que a negligência e o desinteresse são apenas do 

advogado, e não, do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, 

"a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência 

necessária para que o processo retome o curso normal" (Pontes de 

Miranda. Curso de Direito Processual Civil. 40ª edição. Vol. I, Ed. Forense. 

2003. p.280). Analisando o teor do dispositivo supramencionado, nota-se 

claramente que a única exigência para extinção do feito em razão do 

abandono da causa é a intimação pessoal da parte autora para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, não havendo qualquer 

imposição de intimação do patrono. Nesse mesmo sentido, posiciona-se o 

Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ABANDONO DE 

CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DA PARTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. EXCESSO DE 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECONHECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 

DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É desnecessária a intimação 

do patrono da parte para a extinção do processo em decorrência do 

abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal de origem, 

com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que a intimação pessoal 

da parte fora comprovada na espécie. O acolhimento das razões de 

recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. 

Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.3. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (AgRg no AREsp 238795 / SP- Min. Rel. Maria Isabel 

Gallotti - DJe: 27/09/2013) Após detida analise dos autos, verifico que a 

parte autora foi regularmente intimada, nos termos do art. 485, §1º do 

Código de Processo, e deixou o prazo transcorrer in albis, conforme se 

pode constatar pela certidão de (fl.89 – Id 25793258) de forma que a 

extinção do feito é a medida que se impõe. Por oportuno, saliento que não 

vislumbro que exista a necessidade de requerimento da parte adversa, 

uma vez que como norteador do processo ao Juiz compete verificar o bom 

andamento processual e penalizar as desídias uma vez intimadas a sanar 

o abandono do processo. Friso, parte foi intimada pessoalmente a 

providenciar o andamento no feito, suprindo a falha nele existente, mas 

deixara que se escoasse o prazo assinado, consoante certidão de (fl.89) 

e, em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção 

do feito. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, 

JULGO EXTINTO o presente processo promovido por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, em desfavor de MEIRY DEVEZA PEREIRA NEVES, 

todos com qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o 

artigo 485, inciso III, § 1º e § 2º, ambos do Código de Processo Civil, 

condenando o autor no pagamento das custas processuais. Transitada 

em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 05 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007263-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO SCHWAITZER DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1007263-16.2019 Ação: Busca e Apreensão Autora: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda Réu? Adalberto Schwaitzer da Silva 
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Vistos, etc... BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor do 

ADALBERTO SCHWAITZER DA SILVA, com qualificação nos autos. 

Intimado a emendar à inicial, requereu a desistência da ação, pela perda 

do objeto (fls.49 – ID 28279763), vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela autora é 

pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, desfavor de 

ADALBERTO SCHWAITZER DA SILVA, com qualificação nos autos e o 

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

Custas pela autora. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, 

o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt., 05 de fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010535-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON RICARDO DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010535-86.2017 Ação: Cobrança Autor: Centro Educacional Khalil Zaher 

S/S Ltda Réu: Adilson Ricardo de Souza Vistos, etc... CENTRO 

EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a 

presente "Ação de Cobrança' em desfavor de ADILSON RICARDO DE 

SOUZA, com qualificação nos autos, aduzindo: "Que, em data de 01 de 

fevereiro de 2016, firmaram contrato de prestação de serviços, com 

vigência de janeiro/2016 a dezembro/2016; que, o réu assumiu 12 (doze) 

parcelas mensais de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando R$ 12.000,00 

(doze mil reais); que, em face da inadimplência, houve protesto com custo 

no importe de R$ 358,70 (trezentos e cinquenta e oito reais, setenta 

centavos); que, não obteve êxito na cobrança amigável, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 13.065,10 

(treze mil, sessenta e cinco reais, dez centavos)”. Devidamente citado, 

não contestou o pedido, conforme informa a certidão de (fl.50 – Id 

25951639). Instado a se manifestar o autor requereu o julgamento 

antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. 

D E C I D O: Cuida-se na espécie de ação de cobrança, onde o autor 

busca haver ressarcido da importância de R$ 13.065,10 (treze mil, 

sessenta e cinco reais, dez centavos), junto ao réu, referente ao débito 

representado pelos documentos centrado nos autos. Não há necessidade 

de dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o 

julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. De outra banda, pedido acha-se 

devidamente instruído e a ré é revel, de modo que deve ser aplicado o 

disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, a propósito: "Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fatos afirmadas pelo autor". É princípio 

corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se não 

contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos os 

fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem 

deixado assente que: "A falta de contestação, quando ocorreu 

regularmente a citação, caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, 

devem os fatos alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 

587/221). “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo 

defesa na ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação 

da revelia é de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à 

produção de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando 

não se verificar o efeito da revelia” (RT 722/141) Por outro lado, não 

obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele 

próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez 

que o feito encontra-se revestido de elementos sérios. Depois de acurada 

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

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

acolhimento. A parte autora alicerça a sua pretensão nos documentos 

centrados no ventre dos autos, quais sejam: contrato de locação e termo 

de confissão de dívida. Segundo o disposto no artigo 373 do Código de 

Processo Civil, a cada parte compete elaborar prova em prol do seu 

interesse. É ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu 

direito e do réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Sobre o ônus da prova, aponta a doutrina de 

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: "Afirma-se que a regra do 

ônus da prova se destina a iluminar o juiz que chega ao final do 

procedimento sem se convencer sobre como os fatos se passaram. 

Nesse sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se 

livrar do estado de dúvida e, assim, definir o mérito. Tal dúvida deve ser 

paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato 

constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário 

em relação aos demais fatos." (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 

Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento, v. 2, 9ª ed. revista e atualizada, 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 266). Desta forma, os 

documentos colacionados ao processo, dão conta da veracidade das 

alegações tecidas na peça madrugadora. A respeito do fato constitutivo 

do direito do autor, Antônio Cláudio da Costa Machado elucida: "Fato 

constitutivo é aquele que é apto a dar nascimento à relação jurídica que o 

autor afirma existir o ao direito que dá sustentação à pretensão deduzida 

pelo autor em juízo. Normalmente, ao autor é atribuído o encargo de provar 

vários fatos constitutivos e não apenas um, tudo dependerá da maior ou 

menor complexidade da causa de pedir apresentada na petição inicial. A 

conseqüência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o 

julgamento de improcedência do pedido" (Código de Processo Civil 

Interpretado, Saraiva, 3ª ed., 1997, p. 339). Desta forma, como frisado 

anteriormente, ao autor incumbia o ônus de comprovar de forma 
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inequívoca as afirmações feitas na inicial, o que o fez, razão pela qual, 

deve a ação ser julgada procedente. Quanto aos juros e correção 

monetária, aqueles têm incidência a partir da citação inicial e a correção 

monetária a partir do vencimento e, nesse sentido a jurisprudência, 

respectivamente: “EMENTA – AÇÃO MONITÓRIA - AGRAVO RETIDO - 

PRESCRIÇÃO - inocorrência - CHEQUE PRESCRITO - PRÁTICA DE 

AGIOTAGEM - PROVA QUE INCUMBE AO EMBARGANTE - INEXISTÊNCIA - 

CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - DECOTE DO VALOR PAGO.- O prazo prescricional para 

ajuizamento de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é aquele 

previsto no artigo 206 do Código Civil - prazo geral por tratar-se de direito 

pessoal.- Comprovada a existência da dívida representada por cheques 

prescritos é do embargante o ônus da prova da cobrança de juros 

extorsivos, fruto de agiotagem.- Provado o débito do réu/embargante 

relativo ao cheque prescrito, constitui-se de pleno direito o título executivo 

judicial em seu favor. Decotam-se, contudo, os valores relativos aos juros 

confessadamente recebidos pelo autor/embargado. - A data do 

ajuizamento da ação é o termo inicial para o cálculo da correção monetária 

na ação monitória acordo com o comando insculpido no artigo 1º, §2º, da 

Lei nº 6.899/81. – Os juros de mora incidem a partir da citação inicial no 

percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil. (TJMG – Apelação Cível n° 1.0024.06.237910-2/001 – 

Relator Des. Osmando Almeida, julgada em 11 de março de 2008) 

“EMENTA: CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE 

PRESCRITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO 

VENCIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. A jurisprudência do STJ já se firmou no sentido de que a 

correção monetária incide sempre a partir do vencimento da dívida, 

partindo do princípio de que o reajustamento monetário não dá nem tira 

nada de ninguém, mas apenas corrige o valor aquisitivo da moeda, 

mormente quando a dívida é de valor. No STJ é pacífico o entendimento de 

que, em se tratando de ação de cobrança, tal como ação monitória, o 

termo inicial da correção monetária deve incidir do vencimento, sob pena 

de enriquecimento sem causa do devedor. -Recurso conhecido e não 

provido. (TJMG – Apelação Cível n° 1.0105.07.242652-8/001 – Relatora 

Desa. Márcia de Paoli Balbino, julgada em 21 de maio de 2009). Face ao 

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

a presente “Ação de Cobrança”, promovida por CENTRO EDUCACIONAL 

KHALIL ZAHER S/S LTDA, em desfavor de ADILSON RICARDO DE 

SOUZA, com qualificação nos autos, para condenar o réu ao pagamento 

da importância de R$ 12.358,10 (doze mil, trezentos e cinquenta e oito 

reais, dez centavos), devendo incidir juros de mora – 1% ao mês - a partir 

da citação e correção monetária – INPC - quando do vencimento, bem 

como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito devidamente 

atualizado. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

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

Roo-Mt., 05 de fevereiro de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008125-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARTHUR SILVA SANTANA OAB - MT26722/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMA LUC SAMA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1008125-84.2019 Ação: Despejo c/c Cobrança de Alugueis Autora: Luzia 

Marques da Silva Ré: Sama Luc Sama Vistos, etc... LUZIA MARQUES DA 

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

ingressara com a presente “Ação de Despejo c/c Cobrança” em desfavor 

de SAMA LUC SAMA, com qualificação nos autos, aduzindo: “Que, é 

proprietária de um imóvel residencial de esquina, situado na Travessa 

Joaquim Murtinho n° 330, Jardim Brasília, nesta cidade, o qual se destinou 

à moradia do réu; que, durante o mês de setembro/2018, cumpriu com 

suas obrigações pecuniária, já em outubro/2018, parcialmente, bem como 

os meses subsequentes; que, o valor do aluguel é de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), o qual deveria ser pago até o dia 10 de mês 

subsequente ao vencido; que, o réu está em débito até o mês de 

junho/2019, totalizando o valor der R$ 3.556,40 (três mil, quinhentos e 

cinquenta e seis reais, quarenta centavos), mais IPTU; que, houve 

notificação para a saída, não sendo atendido, assim, requer a procedência 

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

documentos e dá à causa o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos 

reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária” O pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, sobrevindo recurso de 

agravo de instrumento, o qual não foi provido. Houve designação de dia e 

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

êxito, uma vez que o réu não compareceu. Devidamente citado, não 

contestara o pedido, conforme se pode constatar pela certidão de (fl.115 - 

ID-27871272). Instada a se manifestar, o procurador da autora requereu o 

julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

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

caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, 

de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

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

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

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

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

formuladas pelo autor". É princípio corrente que, se o réu regularmente 

citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com 

a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e 

servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em 

homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao 

demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. Cuida-se na 

espécie de ação de despejo c/c cobrança, aforada por Luzia Marques da 

Silva em desfavor Sama Luc Sama, porque, segundo a inicial, houve 

relação negocial, ou seja, contrato particular de locação, encontrando-se 

em atraso por vários meses, bem como de taxas e do IPTU, no importe de 

R$ 3.829,81 (três mil, oitocentos e vinte e nove reais, oitenta e um 

centavos). Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas 

partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, pois, entendo que houve provas 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na 

exordial, deve ser debitado aos réus, que não tomaram as providências 

necessárias que o caso, naquele momento exigia. Como sabido, a locação 

é um contrato bilateral no qual o locador fornece por tempo determinado, 

ou não, coisa não fungível, mediante remuneração do locatário, sendo 

conceituado como: "Contrato bilateral, perfeito, oneroso, consensual e de 

execução sucessiva. Bilateral, porque gera obrigações para ambos os 

contratantes. Oneroso, porque cada uma das partes faz jus a determinada 

prestação. Consensual, porque, em princípio, não obedece a formas 

pré-estabelecidas, resultando da simples vontade das partes. E de 

execução sucessiva porque as obrigações recíprocas não se extinguem 

com a primeira prestação, que diz respeito, apenas, ao pagamento de 

determinado período." (Locação Arrendamento e outras Cessões de Bens 

Imobiliários. Ayrton Pinasi. São Paulo: Agá Júris Editora , 2003. p. 11/12 ). 

E, na espécie, a relação jurídico-negocial havida entre as partes, 

consistente na celebração de um instrumento particular de locação para 

fim residencial, por período determinado, com aluguel mensal no importe de 

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), do bem descrito na inicial, restou 
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devidamente demonstrada conforme se verifica pelo contrato de locação 

acostado aos autos. No que tange a incidência de juros de mora, a 

incidência de tal encargo a partir da citação somente pode acontecer em 

relação às parcelas que venceram até então, posto que aquelas que 

venceram no curso da demanda deverão ter como data de incidência o 

seu vencimento. No que diz respeito ao termo inicial de incidência da 

correção monetária, é cediço que ela tem por finalidade manter atualizado 

o valor da dívida e, para que não haja prejuízo e lucro para as partes, a 

mesma deve incidir desde a data do vencimento da obrigação. Por fim, em 

face da desocupação voluntária levada a efeito pelos réus, prejudicado 

resta o pedido de despejo. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente ‘Ação de Despejo 

c/c Cobrança' promovida por LUZIA MARQUES DA SILVA, em desfavor de 

SAMA LUC SAMA, com qualificação nos autos, para declarar rescindido o 

contrato e, via de consequência DECRETO o despejo do réu, do imóvel 

descrito e caracterizado nos autos e com fulcro no artigo 63, § 1°, letra ‘b’, 

da Lei n° 8.245/91, bem como ao réu ao pagamento dos alugueis em 

atraso no importe de R$ 3.829,81 (três mil, oitocentos e vinte e nove reais, 

oitenta e um centavos), devendo ser acrescido de juros a contar da 

citação e correção monetária a partir do vencimento, bem como os demais 

meses em atraso. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

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

da condenação. Transitada em julgado e feitas as anotações devidas, o 

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

Roo-Mt., 05 de fevereiro de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002226-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1002226-08.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Ricardo 

Lopes de Lima Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A 

Vistos, etc... Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energisa S/A, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressaram com 

“Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no petitório de 

(fls.203/210 – ID 25214530), havendo manifestação da parte adversa, 

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

disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Caberá 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Inicialmente, é importante 

considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico 

possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração 

prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um 

todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou 

contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade dos embargos 

de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas 

decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel 

Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2. ed., Belo 

Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os defeitos sanáveis por meio de 

embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. 

Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, 

contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força 

do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer 

entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. 

Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a 

fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo 

e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da 

fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso inexistam 

na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se 

interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencados pela embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que a 

mesma deseja modificar a decisão, o que não é possível, porque, tenho 

comigo que não há nenhum ponto obscuro ou omissão, devendo ser 

mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o 

rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida 

por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração não de 

substituição” (STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto 

Gomes). Ademais, a decisão analisou todas as questões objeto do debate 

e, mesmo que assim não o fosse: “O juiz não se vincula ao dever de 

responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que 

tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para endossar a 

sua decisão, não estando obrigado ater-se aos fundamentos por ela 

indicados e muito menos responder a cada item de suas 

colocações”(Resp. 101.485-0 SP – C. A. Rocha – Bol. STJ 11/40 – ano 97) 

Há que se esclarecer, ademais, o embargante, em verdade, deseja obter a 

alteração do decisum, o que escapa aos estreitos limites dos 

declaratórios. Sobre o tema, Arakem de Assis, em sua obra Manuel dos 

Recursos, pondera com precisão que:“Evidentemente, os embargos de 

declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho 

aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os 

termos do julgado anterior, percorrer todos os passos que conduziram à 

formação do ato para chegar a idêntico resultado. Faltariam a tais 

embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art. 535, I e II, que 

os tornam cabíveis. E, de acordo com a 1ª. Seção do STJ, o recurso 

vertido revelaria "o manifesto caráter infringente pretendido pelo 

embargante de novo julgamento da questão já decidida" (in MANUAL DOS 

RECURSOS; Editora Revista dos Tribunais; 3ª Edição; São Paulo - 2010; 

pág. 603). Firme em tais circunstâncias, os embargos de declaração, em 

homenagem aos limites traçados pela lei instrumental civil, não podem ter 

caráter infringente, sendo inábeis à rediscussão de parte da decisão 

desfavorável ao embargante. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, Julgo Improcedente os presentes embargos de 

declaração intentados por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, assim, via de consequência, mantenho a decisão de 

(fls.191/201 – ID 24981965), em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt.,05/fevereiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004994-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALMEIDA BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004994-38.2018 Ação: Cobrança de Seguro Autora: Eliane Almeida 

Benevides Ré: Companhia Excelsior de Seguros Vistos, etc... Eliane 

Almeida Benevides, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressaram com “Embargos de Declaração’ pelos fatos 

narrados no petitório de (fls.225/227 – ID 25057709), havendo 

manifestação da parte adversa, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso 

ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os 

embargos de declaração prestam-se para complementar ou aclarar as 
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decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, 

entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, 

da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso 

inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencados pela embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que a 

mesma deseja modificar a decisão, o que não é possível, porque, tenho 

comigo que não há nenhum ponto obscuro ou omissão, devendo ser 

mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o 

rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida 

por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração não de 

substituição” (STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto 

Gomes). Ademais, a decisão analisou todas as questões objeto do debate 

e, mesmo que assim não o fosse: “O juiz não se vincula ao dever de 

responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que 

tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para endossar a 

sua decisão, não estando obrigado ater-se aos fundamentos por ela 

indicados e muito menos responder a cada item de suas 

colocações”(Resp. 101.485-0 SP – C. A. Rocha – Bol. STJ 11/40 – ano 97) 

Há que se esclarecer, ademais, o embargante, em verdade, deseja obter a 

alteração do decisum, o que escapa aos estreitos limites dos 

declaratórios. Sobre o tema, Arakem de Assis, em sua obra Manuel dos 

Recursos, pondera com precisão que:“Evidentemente, os embargos de 

declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho 

aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os 

termos do julgado anterior, percorrer todos os passos que conduziram à 

formação do ato para chegar a idêntico resultado. Faltariam a tais 

embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art. 535, I e II, que 

os tornam cabíveis. E, de acordo com a 1ª. Seção do STJ, o recurso 

vertido revelaria "o manifesto caráter infringente pretendido pelo 

embargante de novo julgamento da questão já decidida" (in MANUAL DOS 

RECURSOS; Editora Revista dos Tribunais; 3ª Edição; São Paulo - 2010; 

pág. 603). Firme em tais circunstâncias, os embargos de declaração, em 

homenagem aos limites traçados pela lei instrumental civil, não podem ter 

caráter infringente, sendo inábeis à rediscussão de parte da decisão 

desfavorável ao embargante. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, Julgo Improcedente os presentes embargos de 

declaração intentados por Eliane Almeida Benevides, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão de (fls.219/223 – ID 24736575), em 

s u a  í n t e g r a .  P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . 

Rondonópolis-Mt.,05/fevereiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002325-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PAIM TUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

ICATU CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1002325-75.2019 Ação: Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Espólio de Wanderlei Alves dos Santos Ré: Banco 

Cooperativa Sicredi S/A Vistos, etc... Espólio de Wanderlei Alves dos 

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

ingressara com “Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no 

petitório de (fls.52/57 – ID 24474449), não havendo manifestação da parte 

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

O: O disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe que: 

“Caberá embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Inicialmente, é importante 

considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico 

possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração 

prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um 

todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou 

contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade dos embargos 

de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas 

decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel 

Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2. ed., Belo 

Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os defeitos sanáveis por meio de 

embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. 

Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, 

contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força 

do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer 

entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. 

Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a 

fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo 

e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da 

fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso inexistam 

na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se 

interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencados pela embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que a 

mesma deseja modificar a decisão, o que não é possível, porque, tenho 

comigo que não há nenhum ponto obscuro ou omissão, devendo ser 

mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o 

rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida 

por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração não de 

substituição” (STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto 

Gomes). Ademais, a decisão analisou todas as questões objeto do debate 

e, mesmo que assim não o fosse: “O juiz não se vincula ao dever de 

responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que 

tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para endossar a 

sua decisão, não estando obrigado ater-se aos fundamentos por ela 

indicados e muito menos responder a cada item de suas 

colocações”(Resp. 101.485-0 SP – C. A. Rocha – Bol. STJ 11/40 – ano 97) 

Há que se esclarecer, ademais, o embargante, em verdade, deseja obter a 

alteração do decisum, o que escapa aos estreitos limites dos 

declaratórios. Sobre o tema, Arakem de Assis, em sua obra Manuel dos 

Recursos, pondera com precisão que:“Evidentemente, os embargos de 

declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho 

aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os 

termos do julgado anterior, percorrer todos os passos que conduziram à 

formação do ato para chegar a idêntico resultado. Faltariam a tais 

embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art. 535, I e II, que 

os tornam cabíveis. E, de acordo com a 1ª. Seção do STJ, o recurso 

vertido revelaria "o manifesto caráter infringente pretendido pelo 

embargante de novo julgamento da questão já decidida" (in MANUAL DOS 

RECURSOS; Editora Revista dos Tribunais; 3ª Edição; São Paulo - 2010; 

pág. 603). Firme em tais circunstâncias, os embargos de declaração, em 

homenagem aos limites traçados pela lei instrumental civil, não podem ter 

caráter infringente, sendo inábeis à rediscussão de parte da decisão 

desfavorável ao embargante. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, Julgo Improcedente os presentes embargos de 

declaração intentados por Espólio de Wanderlei Alves dos Santos, assim, 

via de consequência, mantenho a decisão de (fls.49/50 – ID 24422223), 

em sua íntegra.  Publ ique-se.  In t imem-se.  Cumpra-se . 

Rondonópolis-Mt.,05/fevereiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001681-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ANTONIO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001681-35.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A Réu: Pedro Antonio Gomes Vistos, etc... Banco 

Bradesco Financiamentos S/A, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara com “Embargos de Declaração’ pelos 

fatos narrados no petitório de (fls.52/58 – ID 25267666), não havendo 

manifestação da parte adversa, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso 

ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os 

embargos de declaração prestam-se para complementar ou aclarar as 

decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, 

entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, 

da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso 

inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencados pela embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que a 

mesma deseja modificar a decisão, o que não é possível, porque, tenho 

comigo que não há nenhum ponto obscuro ou omissão, devendo ser 

mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o 

rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida 

por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração não de 

substituição” (STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto 

Gomes). Ademais, a decisão analisou todas as questões objeto do debate 

e, mesmo que assim não o fosse: “O juiz não se vincula ao dever de 

responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que 

tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para endossar a 

sua decisão, não estando obrigado ater-se aos fundamentos por ela 

indicados e muito menos responder a cada item de suas 

colocações”(Resp. 101.485-0 SP – C. A. Rocha – Bol. STJ 11/40 – ano 97) 

Há que se esclarecer, ademais, o embargante, em verdade, deseja obter a 

alteração do decisum, o que escapa aos estreitos limites dos 

declaratórios. Sobre o tema, Arakem de Assis, em sua obra Manuel dos 

Recursos, pondera com precisão que:“Evidentemente, os embargos de 

declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho 

aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os 

termos do julgado anterior, percorrer todos os passos que conduziram à 

formação do ato para chegar a idêntico resultado. Faltariam a tais 

embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art. 535, I e II, que 

os tornam cabíveis. E, de acordo com a 1ª. Seção do STJ, o recurso 

vertido revelaria "o manifesto caráter infringente pretendido pelo 

embargante de novo julgamento da questão já decidida" (in MANUAL DOS 

RECURSOS; Editora Revista dos Tribunais; 3ª Edição; São Paulo - 2010; 

pág. 603). Firme em tais circunstâncias, os embargos de declaração, em 

homenagem aos limites traçados pela lei instrumental civil, não podem ter 

caráter infringente, sendo inábeis à rediscussão de parte da decisão 

desfavorável ao embargante. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, Julgo Improcedente os presentes embargos de 

declaração intentados por Banco Bradesco Financiamentos S/A, assim, 

via de consequência, mantenho a decisão de (fls.49/50 – ID 24422223), 

em sua  ín teg ra .  Pub l i que -se .  I n t ime -se .  Cumpra -se . 

Rondonópolis-Mt.,05/fevereiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000793-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA JONAS MARTINS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

requerida, acerca do recurso de Apelaçao.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009617-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA JANDELLE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO OAB - PR25814 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIO CUETO GAZANA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009617-14.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: AGRICOLA JANDELLE S/A REQUERIDO: EMANOEL 

OLIVEIRA Vistos etc. Analisando os autos, observa-se que o presente 

feito tem por Juízo deprecado a 6ª Vara Cível desta Comarca. Ante o 

exposto, encaminhem-se os autos ao Juízo supramencionado. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001641-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CRISTIANE DA SILVA (AUTOR(A))

ANI MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA JUNGES RIBEIRO OAB - MT26037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

ICATU SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001641-19.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANI MARIA DA SILVA, EDNA CRISTIANE DA SILVA REU: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 
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SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, ICATU SEGUROS S/A Vistos 

etc. Defiro a AJG pugnada na exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 14 de MAIO de 2020, às 10h, 

a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação desta 

Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 

do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008782-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEIDE VENCESLAU DA SILVA (AUTOR(A))

MARYANA VENCESLAU DALLA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008782-26.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROSENEIDE VENCESLAU DA SILVA, MARYANA VENCESLAU 

DALLA COSTA REU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. Vistos etc. Recebo a emenda de ID. 23573525 e defiro a AJG 

pugnada na exordial. Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. No entanto, a parte autora requereu a dispensa da audiência de 

conciliação nos presentes autos. Assim, por ora, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, 

contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001084-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EURIVALDO DA SILVA TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

esclarecer o endereço da parte face à divergência da guia de diligências. 

NADA MAIS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001668-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO a procuradora da parte autora para 

providenciar o CEP do endereço do requerido nos autos. NADA MAIS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001873-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE (AUTOR(A))

FERNANDA MENDES DE LIMA MOURA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MORAES IMOBILIARIA EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ETIENNE BIM BAHIA OAB - SP105773 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO PICCIRILLI OAB - SP374498 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001873-02.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, FERNANDA MENDES DE 

LIMA MOURA LEITE REU: MRV ENGENHARIA, MORAES IMOBILIARIA EIRELI 

Vistos etc. A parte primeira requerida, MORAES IMOBILIÁRIA S/C LTDA, 

pugnou pela sua dispensa à audiência de conciliação nos presentes autos 

(ID. 24743831), o que fora anuído pela autora (ID. 26485303). DEFIRO, 

pois, o pleito de ID. 24743831. Sem prejuízo, prossiga-se no cumprimento 

do comando judicial de ID. 21388176. No mais, aguarde-se a realização do 

ato designado. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001712-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001712-21.2020.8.11.0003. 

DEPRECANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

DEPRECADO: ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS Vistos etc. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se, consignando as nossas homenagens. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451282 Nr: 6461-16.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORÁCIO DE OLIVEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES 

- OAB:OAB/MT 18.839/0

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se manifestarem 

sobre petição de fls.198/208, no prazo legal, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 715479 Nr: 10761-84.2012.811.0003

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 28 de 353



TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, VISA 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEVES DO 

PATROCÍNIO NUNES - OAB:OAB/SP 249.937, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Autos n.º 715479 – Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

Defiro o requerimento de fl. 365 e determino o levantamento da importância 

depositada na espécie, mediante a expedição do competente alvará.

Após, defiro o pedido de vista dos autos (fl. 365), concedendo-lhe o prazo 

de 05 dias.

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, arquive-se o presente 

processo, mediante observância do preconizado na CNGC/MT.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719189 Nr: 232-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, visto o término do prazo de folha 129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735570 Nr: 15106-59.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, LUIZ ZANINI NETO, MAGDA ANTUNES DE FARIA 

ZANINI, ARNALDO DE OLIVEIRA, LUCIANA VIEIRA DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:OAB/MT11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:OAB/MT9634

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, visto o término do prazo de folha 259.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380874 Nr: 9129-33.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS DALL COMUNE 

HUNHOFF - OAB:OAB/MT 10.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE APARECIDA 

KULEVICZ - OAB:20576/O

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382812 Nr: 10980-10.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGENERA FLEX LTDA EPP, REDFACTOR 

FACTORING E FOMENTO COMERCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR MENDES BEZERRA 

JUNIOR - OAB:CE/15.786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO TELENT - OAB:OAB/SP 

115.577, LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - OAB:18820, SILVIO HENRIQUE 

CORREA - OAB:9979-B/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folha 293, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389882 Nr: 3493-52.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELIDA DA CRUZ PANIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO VICENTE DE 

OLIVEIRA GOMES - OAB:27086/O

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para se manifestar 

sobre petição de fl.289, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393211 Nr: 6782-90.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BORSOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394803 Nr: 8277-72.2007.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RICARDO 

JOSE KULEVICZ

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

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 
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autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo legal, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431504 Nr: 164-27.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS E CIA LTDA 

- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT11065

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes para manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre o laudo pericial complementar de fls. 

466/472.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 750779 Nr: 8173-36.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA ELENA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEITO BRASIL COSMETICOS ARTESANAIS 

LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Machado Lemes - 

OAB:35.115/PR

 Autos n.º 750779 – Ordinária

 Vistos etc.

 Sobre ofício de fl. 107, manifeste-se a parte ré, no prazo de cinco dias.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 03 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795001 Nr: 12372-67.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO CLAUDIO RUFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - OAB:23616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo legal, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 784216 Nr: 7847-42.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR FAVRETTO, APARECIDA DE OLIVEIRA 

FAVRETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Ante a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 

85, §2º, do CPC.Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.P. I. C. Rondonópolis/MT, 04 de fevereiro de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755038 Nr: 10312-58.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA GOMES, ASSOCIAÇÃO 

DE AMIGOS MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - AAMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para, no prazo 

legal, promover o andamento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito, conforme Decisão de folha 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747419 Nr: 6414-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:, RICARDO NEVES COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438883 Nr: 7550-11.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE CAETANO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMA CONSTRUCOES ELETRICA LTDA, 

ROMA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO BATISTA DE SOUZA - 

OAB:6433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo legal, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004132-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID WENER ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, para providenciar a distribuição da carta precatória expedida ID 

28838647, bem como comprovar nos autos a sua distribuição.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001633-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001633-42.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SEVERINO LIMA DE OLIVEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA 

MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

movida por SEVERINO LIMA DE OLIVEIRA em face de COOPERATIVA 

MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito privado, 

ambos qualificados nos autos. RECEBO a inicial, eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do CPC e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo Código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do CPC. 

Nada obstante as razões expostas pela autora e os documentos 

apresentados, de se ver que, neste momento processual, o pedido liminar 

não merece acolhimento. Nos termos do art. 294 do Código de Processo 

Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O 

caso específico dos autos está a atrair a aplicação da primeira 

modalidade. A regulamentação dos requisitos da tutela de urgência está 

no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. De proêmio, registre-se que o pleito 

antecipatório do autor consiste em determinação judicial para que o réu 

suspenda eventuais cobranças referentes ao negócio jurídico entabulado, 

bem como se abstenha de incluir seu nome em cadastros restritivos por 

eventuais débitos. Apesar do alegado pelo autor, vislumbra-se a 

possibilidade de regularidade da operação, mesmo porque a 

documentação carreada não é clara a ponto de explicitar alguma conduta 

desarrazoada do requerido. Pelo carreado, não se pode deduzir, a título 

de exemplo, mesmo em um juízo perfunctório, se o autor fora mesmo 

ludibriado na negociação ou se, arrependido, contratou e pretende 

proceder com o seu cancelamento. Entendo, portanto, por prematura a 

concessão da Tutela Antecipatória nos moldes pleiteados pelo autor, sem 

que antes seja oportunizado prévio esclarecimento pela parte contrária. 

Considero que os elementos de convicção apresentados no presente 

momento processual pelo requerente não denotam o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, a ponto de suprimir o contraditório e o 

direito de defesa do réu. Consigno que, com a perfectibilização do 

contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para 

análise da controvérsia encetada na espécie. Deste modo, prudente que 

se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também 

que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do 

processo. Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à 

colação os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE 

SERVIÇOS TELEFÔNICOS QUE NÃO TERIAM SIDO CONTRATADOS. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. Para concessão de medida liminar é 

necessário que ambos os requisitos do artigo 273 do CPC estejam 

presentes, o que não ocorreu no presente caso. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70058589417, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi 

Giannakos, Julgado em 16/04/2014). (destacamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA 

DE SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. INDEFERIMENTO. 

MANUTENÇÃO. Para concessão de medida liminar é necessário que os 

requisitos do artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no 

presente caso. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065790321, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio 

Roque Menine, Julgado em 30/07/2015). Processo AI 70065790321 RS. 

Órgão Julgador Décima Sexta Câmara Cível. Publicação Diário da Justiça 

do dia 05/08/2015. Julgamento30 de Julho de 2015. Relator Ergio Roque 

Menine. (destacamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência vindicado na inicial. DEFIRO a AJG postulada na inicial. Nos 

termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 14 

de MAIO de 2020, às 09h30min, a qual será realizada na Central de 

Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência 

com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada 

das partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001621-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA DE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001621-28.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: AVELINA DE ASSIS DA SILVA Vistos, etc. Analisando os 

autos, observa-se que se trata de ação de jurisdição voluntária. 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO - 

ACRÉSCIMO SUBSTANCIAL DE ÁREA - ARTIGOS 212 E 213, II, AMBOS 

DA LEI FEDERAL 6.015/73 - POSSIBILIDADE - CONCORDÂNCIA DOS 

CONFRONTANTES - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRECEDENTES DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL - SENTENÇA QUE 

EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CASSAÇÃO 

- CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - ANÁLISE DO MÉRITO. Nos termos dos precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça e deste tribunal, é possível a retificação de registro de 

imóvel, mediante processo de jurisdição voluntária, ainda que implique 

acréscimo substancial, desde que demonstrada a discrepância por 

profissional habilitado e concordes todos os confrontantes, de acordo 

com a Lei Federal 6.015/73, devendo ser cassada a sentença que 

entendeu ausente o interesse de agir, e, estando a causa madura para 

julgamento, a análise do mérito opera-se de plano, na forma do artigo 

1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, para se julgar procedente o 

pedido inicial. Provido. (TJ-MG - AC: 10005130016024001 MG, Relator: 

Judimar Biber, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 

11/06/2019). (Grifamos). Dessa forma, declino da competência de 

processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Família e Sucessões desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001668-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001668-02.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIANA ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por MARIANA ALVES DA 

SILVA em face de BANCO DAYCOVAL S/A. RECEBO a inicial, eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do CPC e não incide nas hipóteses do 

art. 330, do mesmo Código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o 

caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do 

CPC. Nada obstante as razões expostas pela autora e os documentos 

apresentados, de se ver que, neste momento processual, o pedido liminar 

não merece acolhimento. Nos termos do art. 294 do Código de Processo 

Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O 

caso específico dos autos está a atrair a aplicação da primeira 

modalidade. A regulamentação dos requisitos da tutela de urgência está 

no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. De proêmio, registre-se que o pleito 

antecipatório da autora consiste em determinação judicial para que o réu 

suspenda descontos de valores referentes a empréstimo consignado em 

seu benefício previdenciário, que ela desconheceria. Apesar do alegado 

pela autora, vislumbra-se a possibilidade de regularidade da operação, 

mesmo porque a documentação carreada não é clara a ponto de explicitar 

alguma conduta desarrazoada do requerido. Pelo carreado, não se pode 

deduzir, a título de exemplo, mesmo em um juízo perfunctório, se o 

cobrado refere-se a contrato não firmado, como alega a autora, ou se, 

arrependida, contratou e pretende proceder com o seu cancelamento. 

Entendo, portanto, por prematura a concessão da Tutela Antecipatória nos 

moldes pleiteados pela autora, sem que antes seja oportunizado prévio 

esclarecimento pela parte contrária. Considero que os elementos de 

convicção apresentados no presente momento processual pelo 

requerente não denotam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, a ponto de suprimir o contraditório e o direito de defesa do réu. 

Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução 

processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia 

encetada na espécie. Deste modo, prudente que se aguarde a 

angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de 

urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. 

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à colação os 

seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇOS 

TELEFÔNICOS QUE NÃO TERIAM SIDO CONTRATADOS. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. Para concessão de medida liminar é 

necessário que ambos os requisitos do artigo 273 do CPC estejam 

presentes, o que não ocorreu no presente caso. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70058589417, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi 

Giannakos, Julgado em 16/04/2014). (destacamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA 

DE SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. INDEFERIMENTO. 

MANUTENÇÃO. Para concessão de medida liminar é necessário que os 

requisitos do artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no 

presente caso. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065790321, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio 

Roque Menine, Julgado em 30/07/2015). Processo AI 70065790321 RS. 

Órgão Julgador Décima Sexta Câmara Cível. Publicação Diário da Justiça 

do dia 05/08/2015. Julgamento30 de Julho de 2015. Relator Ergio Roque 

Menine. (destacamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência vindicado na inicial. DEFIRO a AJG postulada na inicial. Nos 

termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 14 

de MAIO de 2020, às 10h30min, a qual será realizada na Central de 

Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência 

com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada 

das partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001660-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA LEAL RIBEIRO (REQUERENTE)

MICHELE LEAL RIBEIRO (REQUERENTE)

CLAUDIA LEAL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO RIBEIRO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001660-25.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUDIA LEAL RIBEIRO, MICHELE LEAL RIBEIRO, LIGIA 

LEAL RIBEIRO ESPÓLIO: CARLOS ANTONIO RIBEIRO Vistos, etc. CLAÚDIA 

LEAL RIBEIRO e outros requererem ALVARÁ JUDICIAL em face do 

ESPÓLIO DE CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO, postulando seja a presente 

apensada aos autos de Inventário nº 1006198-20.2018.8.11.0003, que 

tramitam no Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca. 

Tendo em vista que a ação em apreço refoge à competência deste Juízo 

para processar a espécie, bem como a informação sobre o Juízo em que 

tramitam os autos principais, declino da competência de processar e julgar 

o presente feito e, consequentemente, determino a sua redistribuição para 

o Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006107-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FLAVIO AMPOLINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO OAB - MT8995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006107-90.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALISSON FLAVIO AMPOLINI REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. No ID. 27580085, o requerido anexou comprovante de 

cumprimento do acordo entabulado. A parte autora, por sua vez, pugnou 

pelo levantamento da quantia depositada (ID. 27781457). Determino o 

levantamento da importância depositada na espécie, atentando-se à conta 

bancária informada no ID. 27781457. Em face do adimplemento da 

obrigação, cujo cumprimento foi requestado neste feito, determino seu 

arquivamento, mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Expeça-se o 

necessário Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001698-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ROMUALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001698-37.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA HELENA ROMUALDO DOS SANTOS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A tutela de 

urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

(grifamos). Atento a tais ensinamentos, entendo que não é o caso do 

deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos 

de convicção apresentados pelo requerente, por ora, não sustentam o 

pleito antecipatório. Em que pese a narrativa fática apresentada, por ora, 

não se vislumbra atitude ilícita por parte da requerida. É que, em que pese 

as alegações de necessidade de baixa após o pagamento, há de se 

consignar, a um, que referido prazo é de 05 (cinco) dias ÚTEIS e, a dois, 

que, tendo sido feito o pagamento por boleto bancário (ID. 28886171 – 

Pág. 2), sua compensação não se dá de imediato, mas, sim, goza de um 

período de carência de até 72h (setenta e duas horas) ÚTEIS, mormente 

quando não se trata da mesma instituição financeira, como in casu. Tendo 

o pagamento ocorrido em 20/01/2020 (segunda-feira), considerando-se o 

prazo de até 72h (setenta e duas horas) ÚTEIS para compensação 

bancária (quinta-feira – 11h45min de 23/01/2020) e os demais 05 (cinco) 

dias ÚTEIS, tem-se que o prazo fatal para baixa seria dia 30/01/2020 

(quinta-feira), ou seja, APÓS a impressão do documento acostado no ID. 

28883506, que se deu no dia 29/01/2020. Logo, pelo colacionado aos 

autos não se pode presumir conduta ilícita da requerida, inviabilizando uma 

pretensão antecipatória nos moldes pleiteados. Assim, entendo 

necessário aguardar a angularização do feito, de modo a que sejam 

obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno 

ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em 

qualquer fase do processo. Corroborando o entendimento profligado nesta 

decisão trago à colação os seguintes arestos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDO – 

REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES – “PERICULUM IN MORA” INOCORRENTE –DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Para a concessão da 

antecipação de tutela devem estar presentes a verossimilhança da 

alegação, além do fundado receio de dano irreparável”, e que “tais 

requisitos devem ser demonstrados por meio de prova inequívoca, (que) é 

aquela que não enfrenta qualquer discussão, (é) patente, manifesta. (STJ 

– 1ª Seção – AgRg na AR 3.032/PB – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – 

j. 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 388). 2. A falta de preenchimento dos 

requisitos autorizadores do art. 273 do CPC impede o deferimento do 

pedido de antecipação da tutela.(AI 132542/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no 

DJE 06/05/2015). (destacamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA - BAIXA PROVISÓRIA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA 

NOS CADASTROS DO SERASA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DA 

PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. Não basta a simples discussão da dívida em juízo 

para ter direito de excluir o nome do devedor da Serasa. É necessário que 

os argumentos sejam sólidos e estejam acompanhados de elementos 

concretos que se harmonizem com as ilações. Na hipótese, verifica-se 

que a dívida está sendo objeto de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito, na qual a Agravada não a reconhece face ao descumprimento do 

contrato de compra e venda. Contudo, não trouxe aos autos elementos 

que corroborem sua alegação, o que justifica a manutenção do seu nome 

nos cadastros de proteção ao crédito, máxime quando afirma que assinou 

autorização de financiamento junto ao Banco Recorrente. (TJMT - AI 

28660/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no DJE 09/08/2011). 

(sublinhamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE 

– INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – IRRESIGNAÇÃO 

RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos previstos 

no artigo 273 do CPC, mostra-se inviável o deferimento da antecipação de 

tutela, uma vez que o conjunto probatório até então produzido não autoriza 

extrair a verossimilhança da atribuição de responsabilidade. (AI 

138984/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015). 

(negritamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido em tela. DEFIRO a AJG 

postulada. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de MAIO de 2020, às 08h30min, a qual será 

realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que 

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá 

responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009049-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAIR LIONEL DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009049-95.2019.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - MT20732-A REQUERIDO: OSMAIR 

LIONEL DE FREITAS Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a 

parte autora requereu a desistência da ação no ID. 23844261. 

Desnecessária a concordância do réu, eis que sequer houve citação. 

Sobre o tema, cabe citar o seguinte aresto, in verbis: PREVIDENCIÁRIO. 

AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A APRESENTAÇÃO 

DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO 

RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de agravo 

de instrumento interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de 

homologação da desistência. II - De acordo com a jurisprudência 

dominante do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, via de regra, 

desde que não oferecida a contestação, o autor pode requerer a 

desistência da ação, antes do transcurso do prazo para a apresentação 

de defesa, independentemente do consentimento do réu para a sua 

homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, Relator: Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a desistência da 

ação formulada pela parte requerente no ID. 23844261, fazendo-o por 

Sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem 

custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, § 3º, do CPC). 

Sem honorários ante a ausência de contenciosidade na liça. Proceda-se 

com o necessário para baixa de eventual restrição judicial, na forma 

requerida pelo autor. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007591-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BETHANIA VIANNA TELLES VELLOSO (REQUERIDO)

T4F ENTRETENIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007591-14.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA REQUERIDO: T4F 

ENTRETENIMENTO S.A., MARIA BETHANIA VIANNA TELLES VELLOSO 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por THIAGO 

ALENCAR DE OLIVEIRA em face de T4F ENTRETENIMENTO S.A. e de 

MARIA BETHÂNIA VIANNA TELLES VELLOSO, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial. Aduz, em síntese, que, por meio do site 

www.ticketforfun.com.br, adquiriu ingresso para assistir ao show 

artístico da segunda requerida MARIA BETHÂNIA VIANNA TELLES 

VELLOSO, que seria realizado em 08/07/2017, na cidade do Rio de 

Janeiro. Relata que adquiriu passagens aéreas e efetuou reserva em rede 

hoteleira naquela cidade, mas que fora tomado de surpresa com o 

cancelamento inesperado do show, momentos antes do seu início, em 

virtude de alegados problemas de saúde que teriam acometido a segunda 

requerida. Pede a procedência dos pedidos para que as requeridas sejam 

condenadas solidariamente à repetição de indébito no montante de R$ 

264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), referente ao ingresso 

adquirido, R$ 841,62 (oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e dois 

centavos) referentes às despesas com passagem e hotel, bem como ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. 

Juntou documentos. A primeira requerida, T4F ENTRETENIMENTO S/A, 

apresentou contestação no ID. 12284583, aduzindo, preliminarmente, a 

existência de conexão e a necessidade de exclusão da primeira requerida 

e, no mérito, a não comprovação da aquisição do ingresso, ausência de 

ato ilícito e de comprovação dos danos suportados, requerendo a 

improcedência dos pedidos e a condenação do autor em litigância de 

má-fé. MARIA BETHÂNIA VIANNA TELLES VELLOSO contestou a inicial 

suscitando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, a não 

comprovação dos fatos alegados pelo autor, pugnando pela 

improcedência dos pedidos (ID. 12413244). Em sede de impugnação, a 

parte autora rebateu as alegações das requeridas e reiterou os pedidos 

iniciais (ID. 12665753). Intimadas para especificarem as provas a serem 

produzidas, a requerida T4F ENTRETENIMENTO S.A. informou não tê-las, 

postulando a improcedência da demanda (IS. 16168646), a requerida 

MARIA BETHÂNIA VIANNA TELLES VELLOSO quedou-se inerte e o autor 

pugnou pela produção de prova oral (ID. 16629383). Era o que tinha a 

relatar. Fundamento e DECIDO. Como dito, cuida-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA em 

face de T4F ENTRETENIMENTO S.A. e de MARIA BETHÂNIA VIANNA 

TELLES VELLOSO. Registro que o julgamento antecipado da lide, in casu, 

não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o sodalício Superior 

Tribunal de Justiça, orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). 

(destaquei) “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, reputo desnecessário e indefiro o pleito de 

ID. 16629383, passando à sua análise. De proêmio, REJEITO a preliminar 

aventando existência de CONEXÃO com os autos nº 

1007585-07.2017.8.11.0003, em trâmite no Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, vez que referida demanda teve o trânsito em julgado, o que, por 

si só, afasta eventual conexão, a teor do art. 55, § 1º, in fine, do Código 

de Processo Civil: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1º Os processos 

de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já houver sido sentenciado.” Melhor sorte não guarda a preliminar de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA aventada pela requerida MARIA BETHÂNIA 

VIANNA TELLES VELLOSO, ao passo que a empresa ré fora constituída 

para o agenciamento da apresentação artística, o que evidencia a 

responsabilidade solidária da empresa e da artista, no tocante às 

obrigações pactuadas perante terceiros. Inobstante, por figurar a 

requerida na cadeia de fornecimento do serviço, inserindo-se no conceito 

de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, aplica-se ao caso a legislação 

consumerista e responde ela por eventuais danos causados a outrem, 

como se vê: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - CADEIA DE CONSUMO - LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA - INCLUSAO DOS SOCIOS - MEDIDA 

INADEQUADA - PARCIAL PROVIMENTO. I- Nas relações de consumo é 

solidária a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento de 

serviços, motivo pelo qual, qualquer um deles pode ser acionado para 

reparar dano ocasionado em razão do fornecimento do serviço. II- Na 

ação originária ajuizada contra pessoa jurídica, somente essa integra a 

lide, sendo que seus sócios, sejam eles administradores ou não, somente 

ingressarão na demanda por força da desconsideração da personalidade 

jurídica. (TJ-MG - AI: 10145130214680001 MG, Relator: Antônio Bispo, 

Data de Julgamento: 16/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 24/01/2014). (Grifamos). Isto posto, REPILO a 

preliminar em questão. De início, cabe salientar que a inversão do ônus da 

prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte 

autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado 

Ao requerente, a teor do disposto no art. 373, do CPC, cabe a prova dos 

fatos constitutivos do direito que alega, ao passo que, ao réu, dos fatos 

que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos Pois 

bem. No que tange aos alegados gastos com aquisição de ingressos, o 

pleito não procede, pois, dos autos, depreende-se de simples leitura do 

documento de ID. 10121120 que foram eles adquiridos por terceiro alheio à 

lide, Sra. JOYCE SANTIN, restando esvaziada a pretensão autoral neste 

ponto. Por sua vez, no que concerne aos alegados gastos com 

hospedagem, não é possível se concluir que referida viagem tenha se 

dado única e exclusivamente para prestigiar o evento artístico, mormente 

pelo fato de os ingressos terem sido adquiridos por terceira pessoa. 

Note-se que o período de hospedagem deu-se em um final de semana, 

com entrada na sexta-feira (07/07/2017) e saída no domingo (09/07/2017), 

inviabilizando-se a conclusão de que o espetáculo seja a causa da viagem 

e não apenas um plus. Veja-se: INDENIZAÇÃO – COMPRA DE INGRESSO 

PARA ASSISTIR SHOW NO "ROCK IN RIO" - CANCELAMENTO DA 

APRESENTAÇÃO PELA ARTISTA POR MOTIVO DE SAÚDE – CASO 

FORTUITO E FORÇA MAIOR – FATOR EXCLUDENTE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MATERIAL – DESCABIMENTO - 

VIAGEM REALIZADA EM PERÍODO DE FÉRIAS - SHOW NÃO FOI MOTIVO 

EXCLUSIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - APELAÇÃO 

IMPROVIDA. (TJ-SP -  AC: 10069946320188260562 SP 

1006994-63.2018.8.26.0562, Relator: Matheus Fontes, Data de 

Julgamento: 12/09/2019, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 12/09/2019). (Grifamos). Não bastasse isso, como bem 

pontuado pela primeira requerida em peça contestatória, a adquirente dos 

ingressos, Sra. JOYCE SANTIN, que o fez em 03/05/2017, por meio de 

cartão de crédito de terceira pessoa (ID. 12284583 – Pág. 13), procedeu 

com o cancelamento da compra em 31/07/2017, sendo efetuado o devido 

reembolso em 14/08/2017 (ID. 12284583 – Pág. 13). Logo, apesar do 

alegado pelo autor, nada há nos autos que o relacione ao espetáculo em 

questão. Os tickets sequer foram adquiridos por ele. Os aduzidos danos 

morais sofridos, de igual modo, não merecem acolhida, seja porque não se 

comprovou de modo suficiente o nexo causal entre a viagem e o 

espetáculo, seja porque não se aventa a existência de qualquer ato ilícito 

pelas requeridas ou seja porque o cancelamento do espetáculo, muito 

embora possa ter causado aborrecimento ao requerente - caso tenha 

mesmo comparecido ao evento, o que não se provou - , não se aventa 

qualquer prova inconcussa de que tal situação teve o condão de romper o 

seu equilíbrio psicológico, a ponto de ensejar efetiva dor, vexame, 
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sofrimento ou humilhação, de modo a justificar a reparação por danos 

morais, o que comanda o indeferimento da pretensão autoral neste 

sentido. A propósito, não se pode banalizar a indenização por dano moral 

para um acontecimento que possa ter causado frustração, contrariedade 

ou mero dissabor, decorrentes da vida em sociedade. Veja-se: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE 

DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE SHOW – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Ainda que o cancelamento de show de 

artistas de renome tenha causado certa frustração e desagradado à 

autora/recorrente, posto que aponta ser fã dos referidos cantores, tal fato 

não se configura suficiente a ensejar a reparação por danos morais, 

diante da ausência de violação de quaisquer dos direitos da 

personalidade. (TJ-MS - AC: 08030339620178120021 MS 

0803033-96.2017.8.12.0021, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, 

Data de Julgamento: 09/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

14/10/2019). (Grifamos). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE 

SHOW. BANDA ROUPA NOVA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS NO CASO 

CONCRETO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007924616 RS, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 30/08/2018, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

04/09/2018). (Grifamos). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO DE SHOW DOS 

CANTORES JORGE E MATEUS, SEM RESSARCIMENTO DOS VALORES 

DOS INGRESSOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008542292 RS, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

31/05/2019). (Grifamos). Portanto, no que tange em específico aos 

eventuais danos morais, inobstante a impossibilidade de se deduzir por 

qualquer correlação entre cancelamento do show e a ida do autor ao Rio 

de Janeiro, não há de se olvidar que a atuação regular da(s) requerida(s), 

que se prontificou(aram) a restituir os valores despendidos com ingressos 

(ID. 12284632), inviabiliza qualquer pleito indenizatório. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, 

EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a 

sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento das custas/despesas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do 

CPC. Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante 

as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002088-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AZEVEDO DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002088-75.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE AZEVEDO DE MATOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. JOSÉ AZEVEDO DE MATOS, 

devidamente qualificado, propôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MORAIS C/C TUTELA 

ANTECIPADA em face de ENERGISA - ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., também qualificada, alegando, em 

síntese, que a requerida teria encontrado irregularidades no medidor de 

energia da unidade consumidora de sua responsabilidade e, em 

procedimento unilateral, faturou o montante de R$ 3.680,54 (três mil 

seiscentos e oitenta reais e cinquenta e quatro reais). Requereu a 

antecipação de tutela para determinar que a requerida não suspendesse o 

fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora de sua 

responsabilidade, bem como se abstivesse de cobrar o valor litigioso. 

Pugnou ainda pela procedência dos pedidos iniciais para declarar a 

inexistência da fatura referida e condenar a requerida ao pagamento da 

indenização por danos morais, bem como custas processuais e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram documentos. A liminar foi 

deferida no ID. 12417015. Conciliação infrutífera (ID. 13778740). 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID. 13825088), 

aduzindo, em suma, que a fatura emitida é legal, uma vez que teria sido 

calculada nos termos da legislação em vigor, tendo a agido no exercício 

regular de direito. Ainda teceu comentários acerca da inexistência do dano 

moral, pugnando ao fim pela improcedência dos pedidos descritos na 

inicial, juntando documentos. Em sede de impugnação (ID. 13850270), o 

autor rebateu as alegações da requerida e reiterou o pedido inicial. 

Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de provas, o 

autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 16391854), ao passo 

que a requerida pugnou pela designação de audiência de instrução (ID. 

16541700). É o relatório. Fundamento e DECIDO. Como dito, trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS 

MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA movida por JOSÉ AZEVEDO DE 

MATOS contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., ambas qualificadas nos autos. Registro que o julgamento antecipado 

da lide, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao 

princípio do contraditório, pois se verificam nos autos elementos de 

convicção suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se 

que a causa tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o sodalício 

Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do 

CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). 

(destaquei) “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, reputo desnecessário e indefiro o pleito de 

ID. 16541700, passando à sua análise. O cerne da controvérsia cinge-se 

a exigibilidade do débito de R$ 3.680,54 (três mil seiscentos e oitenta reais 

e cinquenta e quatro reais), constante da fatura de ID. 12409885, 

referente ao consumo de energia elétrica apurado na unidade 

consumidora n.º 6/1297979-5. Compulsando os autos, verifica-se que em 

contestação apresentada no ID. 13825088, fora alegado pela requerida a 

exigibilidade da fatura de energia elétrica por ela emitida, juntando os 

documentos para a comprovação de suas alegações. Assim, o ônus da 

prova lhe foi atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso II do CPC. 

Para sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora em 

referência, a concessionária aduz que em 15/08/2017, realizou vistoria no 

equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, 

ocasião em que detectara indício de existência de irregularidade 

consistente em “IRREGULARIDADE NO MEDIDOR” (ID.13825085 – Pág. 6). 

Narra a requerida que, após adotar o procedimento padrão, revisou o 

quantum energético não aferido, conforme previsão expressa do artigo 

129 e seguintes da Resolução 414/2010 – ANEEL, para fins de cobrança 

em fatura de energia, obtendo o débito de R$ 3.680,54 (três mil seiscentos 

e oitenta reais e cinquenta e quatro reais). Afirmou a concessionária que 

cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes 

(Resolução n. 414/2010 da ANEEL), por meio de Carta ao Cliente notificou 

a autora de todo o procedimento até então adotado (ID. 13825085), bem 

como das conclusões, a fim de que garantisse o direito ao contraditório, o 

que tornaria a fatura de energia elétrica em comento legal e exigível, tendo 
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agido no exercício regular do seu direito. Além disso, acostou aos autos 

fotocópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (ID. 13825085) realizado na 

residência da autora e planilha de cálculo de revisão de faturamento (ID. 

13825085 – Pág. 10) e diversas fotografias (ID. 13825085). Diante destes 

elementos, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução nº. 

414/2010/ANEEL, que autoriza a concessionária de fornecimento de 

energia elétrica a proceder com a apuração do consumo de energia com 

base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo 

mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade 

no medidor de consumo, como no presente caso. Sobre o tema, calha citar 

o entendimento pretoriano infra: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CEEE-D. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO FATURADO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. Não há falar em 

carência de ação, haja vista que a formulação de reclamação pelo 

consumidor, na via administrativa, não impede à distribuidora de energia 

elétrica o ajuizamento de ação para cobrança do seu crédito. 2. Os 

elementos de prova juntados aos autos demonstram a efetiva existência 

de manipulação no medidor instalado na residência do demandado e o 

registro a menor da energia elétrica efetivamente utilizada. 3. A 

recuperação de consumo deve ser realizada a partir do levantamento de 

carga realizado, na forma do artigo 130, inciso III, da Resolução Normativa 

n. 414/2010 da ANEEL. 4. Mostra-se regular a cobrança do custo 

administrativo, no montante fixado no Anexo I da Resolução Homologatória 

n. 1058/2010 da ANEEL. 5. Ônus sucumbenciais redimensionados. 

AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 

70055509350, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 29/08/2013) – grifo nosso. 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. É do usuário a 

responsabilidade pela energia consumida e não registrada. No caso 

concreto, a documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de 

irregularidade no medidor e o faturamento a menor em relação ao consumo 

real. 2. Efetivamente, do histórico de consumo do autor, verifica-se que a 

energia elétrica consumida no período da apontada fraude discrepa do 

consumo medido nos meses em períodos anteriores e posteriores à 

irregularidade, legitimando o arbitramento do débito impugnado na ação. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052881224, Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado 

em 29/05/2013) – grifamos. Portanto, verifica-se dos documentos de ID. 

13825085 – Pág. 8, que foi aplicado o disposto no artigo 130, inciso III, da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL, levando em consideração a média 

aritmética dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, 

no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no 

medidor de consumo, não havendo, portanto, qualquer desconformidade 

na fatura de energia elétrica emitida pela requerida, uma vez que 

respeitada a norma vigente sobre o tema, do que se retira que não há que 

se falar em declaração de inexistência do débito em debate. Vejamos o 

que dispõe o artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, in 

verbis: “Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à 

recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre 

os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um 

dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma 

sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170. (...) III – 

utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo 

mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda 

de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) 

ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da 

irregularidade”. (destacamos) Por fim, com relação ao pedido de 

indenização por danos morais, não tendo o autor comprovado a 

irregularidade/ilegalidade da cobrança constante da fatura em litígio, assim 

como efetiva suspensão do fornecimento de energia ou mesmo a inclusão 

indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, a improcedência 

deste pedido é medida que se impõe, até porque não restou evidenciada 

no feito que tenha havido prejuízo de tal estirpe. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de 

declarar lícita e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, 

cobrado na fatura acostada aos autos, tornando sem efeito a decisão de 

ID. 12417015. Ante a sucumbência do autor, condeno-a ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 

85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no 

artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. 

C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008617-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008617-76.2019.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a decisão do Agravo de Instrumento nº. 

1013101-46.2019.8.11.0000 determinou a suspensão da realização do 

leilão do imóvel objeto da lide, e declarou nulo o procedimento realizado; e 

considerando ainda a manifestação do requerido informando o 

cumprimento da liminar, intime o autor, para querendo impugnar a 

contestação (Id. 24045259) no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000857-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDIO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1000857-42.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que não houve o requerimento para concessão das benesses da 

gratuidade da justiça e tampouco a comprovação de eventual 

hipossuficiência, intime a autora, na pessoa do patrono constituído para 

proceder o recolhimento das custas e taxa judiciárias no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000909-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDA ROSA LOPES FRANCA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 100909-38.2020.8.11.0003 Vistos etc. COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E 

EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em 

face de GENILDA ROSA LOPES FRANÇA também qualificada no processo, 

visando receber débito resultante de títulos sem força executiva. Juntou o 
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título e requer a citação da requerida para pagamento ou oferecimento de 

embargos. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche os requisitos legais exigidos 

pelo artigo 700 do Novel CPC. Os documentos trazidos aos autos são 

títulos que não possui força executiva, emitidos pelo réu. O débito restou 

inequivocamente demonstrado. Os títulos não possuem as características 

de um título de crédito hábil para instruir o pedido de execução. É o que 

esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, 

in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª edição, RT, pág. 232: In verbis O 

artigo 700 do NCPC, afirma que para ajuizar a ação monitória, é necessário 

que a parte possua nova escrita da obrigação, sem eficácia de título 

executivo. Obviamente, quem tem título executivo judicial não teria o menor 

interesse de valer-se de uma ação monitória para chegar ao mesmo tipo 

de título. Diante do exposto, defiro o pedido do autor. Expeça mandado 

monitório cientificando o requerido para pagamento do débito em 15 

(quinze) dias, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 5% 

sobre o valor da causa, conforme determina o art. 701, ‘caput’, do NCPC. 

Cite-o para, querendo, neste mesmo prazo oferecer embargos, 

independentemente de prévia segurança do Juízo, para discussão da 

dívida. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir 

o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do NCPC). Cientifique-o, ainda, que 

caso alegue que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o 

demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme determina o § 2º, 

do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos, intime-o o autor para 

responde-lo no prazo de 15 (quinze) dias . P.I. Rondonópolis – MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001028-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO (EMBARGANTE)

PATRICIA ZAMPRONI BRANCO (EMBARGANTE)

AMERICA RECICLAGEM LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001028-96.2020.8.11.0003 Vistos etc. Proceda a 

vinculação do feito com a Ação de Execução sob o nº. 

1005218-73.2018.8.11.00003 Recebo os embargos para discussão. Deixo 

de conceder o efeito suspensivo haja vista que ausentes os requisitos 

legais para sua concessão, em especial o que prevê o § 1º do art. 919 do 

CPC/15. Intime o embargado, para oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias. (art. 920, I, do CPC). Apresentada a impugnação, ouça o 

embargante, e após, voltem-me conclusos. Rondonópolis - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001031-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001031-51.2020.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIMAR SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000691-10.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011733-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADAO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITON ALVES DE RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1011733-90.2019.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001370-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DNS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REU)
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001370-10.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001094-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (REQUERIDO)

ANDRE DIAS SELICANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001094-76.2020.8.11.0003 Vistos etc. Sobre a 

manifestação constante no Id. 28444911, intime a parte autora no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001391-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DA SILVA SANTOS - EPP (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001391-83.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001422-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RESENDE MANTOVAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO GALHARDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MACKSON MARCELO MANTOVAN (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1001422-06.2020.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001482-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D F DE OLIVEIRA MODAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

DAIANY FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 10014-82.2020.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na forma 

deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, devolva ao 

Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Rondonópolis/MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001324-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FELIPE CRISTOVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON LIMA FAGUNDES OAB - MT5994-O (ADVOGADO(A))

LIGORIO AUGUSTO DOS SANTOS CRISTOVAO OAB - 294.700.801-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PEDROSO BEZERRA (REQUERIDO)

José Francisco da Silva (REQUERIDO)

IMOBILIARIA 5M LTDA - ME (REQUERIDO)

ROSA HELENA FERREIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR OAB - MT0003179A (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA BORGES GOMES OAB - MS6161 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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Carta Precatória nº 1001324-21.2020.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009911-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERUZA DOS ANJOS SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ OAB - MT26102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO J. SAFRA S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010585-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES APARECIDA LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004069-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO DONATO NOLASCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004720-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DOS SANTOS MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005025-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA FELIX GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005025-24.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Mantenho 

a decisão já proferida nos autos pelos seus próprios fundamentos. II – 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001442-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARY ROSE MARCONATO ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001442-94.2020.8.11.00003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII 

–Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001478-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001478-39.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 
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requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001146-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SALAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BOFF (EXECUTADO)

BARBARA CRISTINA DE BRITO VITORINO BOFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001146-72.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001404-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001404-82.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Intime-o ainda, para que no 

mesmo prazo alhures concedido, comprove a mora nos termos do artigo 

2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 911/69, sob pena de indeferimento do pedido 

(art. 321, CPC). Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005522-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE CRUZ DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEABS SERVICOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO CEZARIO GOBBATO DE CARVALHO OAB - PR23709 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005522-38.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

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

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

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

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

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

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

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

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

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

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005726-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO WEHNER - MERCEARIA - ME (EXECUTADO)

PAULO SERGIO WEHNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005726-53.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do devedor Paulo Sérgio Wehner Mercearia Me- 

CNPJ nº 18.575.088/0001-35, com a utilização dos Sistemas BacenJud e 

Infojud. Vindo as informações, dê-se vista ao credor para manifestação 

em 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT,05 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005691-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LEMOS VAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BERNABE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

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

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE para publicação do 

edital em jornal local, de grande circulação, pelo menos duas vezes, em 

prazo não superior a 10 (dez) dias. Caberá a demandante comprovar nos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento desta decisão sob pena 

de extinção.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASARIN & MERA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FATIMA RAMOS OAB - MT0006938A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DE MELO OAB - MT0008604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003584-08.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

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

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

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

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

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

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

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

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

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

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003917-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LANIA QUEIROZ ROCHA (AUTOR(A))

LIZANIA QUEIROZ ROCHA (AUTOR(A))

ALEX QUEIROZ ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO(A))

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003917-57.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

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

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

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

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

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

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

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

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

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

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006439-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006439-57.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 
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solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

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

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

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

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

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

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

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

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

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

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002970-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANIR PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REU)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REU)

DUBLOES INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

GILSON PEREIRA DOS SANTOS OAB - SP266711 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1002970-71.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante as arguições das 

requeridas de que houve a devolução/estorno do valor pago, determino 

que a autora traga as faturas integrais do cartão de crédito relativo aos 

vencimentos dos meses de julho/2016 a dezembro/2016 e janeiro/2017 a 

maio/2017, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003264-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR PEREIRA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA OAB - MT24629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003264-55.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

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

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

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

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

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

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

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

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

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

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003795-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA VAZ DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003795-44.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

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

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 
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acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

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

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

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

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

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

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

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

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006163-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICRO E MACRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006163-94.2017.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

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

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

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

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

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

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

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

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

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

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002731-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUROLINE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE FONTANA PALAVRO OAB - RS73270 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIGO AUTO PECAS EIRELI - EPP (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001349-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAHER ABDUL MENHEM AMIRI 70649250109 (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS GRANDES LAGOS EIRELI - ME 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE APARECIDA DAL SANTO OAB - SP258296 (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR SESTARI OAB - SP394400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001349-68.2019.8.11.0003. Vistos etc. Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 05 

(cinco) dias. No mesmo prazo, deverão informar ao Juízo a possibilidade 

de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a proposta para 

homologação. Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005987-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANACELIA COUTINHO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INEZ KONIG (REU)

GILMAR RASADOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005987-47.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

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

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 
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audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

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

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

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

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

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

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

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC, bem como para analise das preliminares 

arguidas na defesa. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004059-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINO ROBERTO DE SOUSA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004059-61.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

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

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

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

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

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

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

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

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

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

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002370-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - MS0011974A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERLEY FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002370-84.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime a parte 

credora para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, juntando, inclusive o demonstrativo 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013391-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA IKAQUIGADO (AUTOR(A))

RAIMUNDO IKAQUIGADO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMG SEGUROS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013391-86.2018.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

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

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

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

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

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

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

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

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

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

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 44 de 353



interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007114-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKSANDRA PEREIRA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007114-20.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

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

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

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

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

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

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

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

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

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

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005935-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA DE CASTRO FEITOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005935-51.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

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

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

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

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

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

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

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

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

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

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001868-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALI AHMAD EL SMAILI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO POLIMENI (REU)

AUXILIADORA COSTA POLIMENI (REU)

Outros Interessados:

MOACIR GONCALVES DE ARAUJO (CONFINANTES)

PEDRO NAVROSKI (CONFINANTES)

FATIMA MIRANDA FERREIRA (CONFINANTES)

ELEIN VITORIA AMORIM NOVELLi (CONFINANTES)

RAFAEL BERNARDES FREITAS (CONFINANTES)

ALI AHMAD EL SMAILI (CONFINANTES)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001868-43.2019.8.11.0003. Vistos etc. Cite os confinantes 

Moacir Gonçalves de Araújo, Fátima Miranda Ferreira, Pedro Navroski e 

Rafael Bernardes Freitas na forma requerida no item “b” do Num. 

25262869 - Pág. 2. Defiro o pedido de busca do atual endereço do 

requerido Mário Sérgio Polimeni – CPF: 210.079.349 -72, com a utilização 

do Sistema Infojud. Vindo as informações, dê-se vista ao autor para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 45 de 353



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013286-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDICAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA APARECIDA DYONIZIO OAB - SP361085 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE SOUSA SANTOS BRITO - ME (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013286-12.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço da requerida Luciana de Sousa Santos Brito ME 

– CNPJ nº 21.190.529/0001-9, com a utilização, apenas, do Sistema 

disponível para tal finalidade, qual seja: Infojud. Vindo as informações, 

dê-se vista a autora para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000795-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE NERE COELHO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000795-36.2019.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do requerido Luiz Felipe Coelho Filho - CPF: 

616.424.795-00, com a utilização do Sistema BacenJud. Vindo as 

informações, dê-se vista ao autor para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000268-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003950-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLIPHTO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT198750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALKIMARIO ALVES BARREIRO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000684-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES GAZOLA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO BOER DA VEIGA OAB - BA20715 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000684-86.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 24671847 e 24741185, intime as partes para informar 

ao Juízo a possibilidade de acordo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

haja a composição amigável entre as partes, deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. Havendo decurso de prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007772-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAHER ABDUL MENHEM AMIRI 70649250109 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. VIEIRA - SERVICOS - ME (REU)

F. A. C. CARVALHAR - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT7103-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007772-78.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, antes de sanear o processo, hei por 

bem oportunizar às partes manifestação específica acerca do que 

entendem elas sobre as questões de fato e direito supostamente 

controvertidas. Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a 

possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 

357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do processo. 

Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às 

provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de 

fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem 

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

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

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

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

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003149-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BOFF (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CERTIDÃO ID. 28896490, 

BEM COMO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO , NO PRAZO 

LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007388-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BENEDITO METELLO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))
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ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE ROSSO AFONSO OAB - SP195972 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007388-81.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, antes de sanear o processo, hei por 

bem oportunizar às partes manifestação específica acerca do que 

entendem elas sobre as questões de fato e direito supostamente 

controvertidas. Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a 

possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 

357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do processo. 

Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às 

provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de 

fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem 

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

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

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

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

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014859-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

3S MADEIRAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1014859-51.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

petição sob o Id. 27471986, defiro o pedido do autor para a baixa da 

restrição efetivada pelo sistema RenaJud (Id. 27056732) sobre o veículo 

sob a placa ATS 5433. II – Ato contínuo, intime a instituição financeira 

credora para promover o regular andamento do processo, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. III – Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004153-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SILVESTRE OAB - SP275069 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

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

1004153-14.2016.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor na pessoa do 

patrono constituído, para manifestação da petição no Id. 9248565, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012830-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOMAVILLA BAUER ENZWEILER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY ANDREI VIEIRA OAB - MT21116/O (ADVOGADO(A))

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1012830-62.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, antes de sanear o processo, hei por 

bem oportunizar às partes manifestação específica acerca do que 

entendem elas sobre as questões de fato e direito supostamente 

controvertidas. Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a 

possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 

357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do processo. 

Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às 

provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de 

fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem 

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

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

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

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

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007627-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ARMANDO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE WIGG ABIRACHED OAB - RJ208989 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007627-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, antes de sanear o processo, hei por 

bem oportunizar às partes manifestação específica acerca do que 

entendem elas sobre as questões de fato e direito supostamente 

controvertidas. Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a 

possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 

357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do processo. 

Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às 

provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de 

fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem 

produzir, justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a 
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sua relevância e pertinência. Quanto às questões de direito, para que não 

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

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

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004153-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SILVESTRE OAB - SP275069 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006045-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006045-84.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, antes de sanear o processo, hei por 

bem oportunizar às partes manifestação específica acerca do que 

entendem elas sobre as questões de fato e direito supostamente 

controvertidas. Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a 

possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 

357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do processo. 

Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às 

provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de 

fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem 

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

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

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

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

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001488-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AUGUSTO MENEGAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001488-20.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001006-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDES PORFIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001006-72.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 
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princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004188-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON OTTONELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004188-66.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013519-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GUELSI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013519-09.2018.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003203-97.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

FERSAN INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS E RACOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003203-97.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005585-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE MARIA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

FILIAL NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005585-63.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001431-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DOS SANTOS LOPES OAB - MT18468/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001431-02.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 
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manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001573-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINEIDE DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

LIDIO BERNADINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIA JANUARIO DOS SANTOS OAB - SP296970 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001573-06.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003393-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO OAB - MT0003700A (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003393-65.2016.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

petição sob o Id. 25471441, intime o terceiro requerido, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos, para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

as notas fiscais de aquisição dos 4 geradores faltantes, conforme 

proposta de acordo apresentada em audiência de conciliação. Vindo aos 

autos a documentação mencionada, dê-se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação. Após, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002308-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WEVEN RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002308-10.2017.8.11.0003 Vistos etc. Compulsando 

os autos, vê-se que trata-se de ação de execução com valor atualizado 

do débito no importe de R$ 538,92 (quinhentos e trinta e oito reais e 

noventa e dois centavos), conforme se vê no Id. 16361166. Ainda, houve 

penhora de uma TV Semp Toshiba de 32 polegadas, a qual foi avaliada em 

R$ 800,00 (oitocentos reais). Pois bem. O art. 825, do CPC prevê, como 

primeira forma de expropriação, a adjudicação, que nada mais é do que o 

recebimento do bem penhorado pelo exequente, descontando-se o valor 

da execução do valor da coisa. Trata-se de forma de pagamento da dívida 

executada, pelo qual há transferência direta de patrimônio do devedor 

para o credor. A responsabilidade patrimonial é linear, possibilitando-se o 

credor a tomar parte do patrimônio do devedor por conta da dívida não 

paga. Ocorrendo a adjudicação, com a entrega do bem penhorado para o 

credor simplifica a execução, além de permitir-lhe ficar com o bem em 

troca da dívida ou aliená-la fora do processo. Como pressuposto, o 

exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, pode requerer 

lhe sejam adjudicados os bens penhorados (art. 876, do CPC). Assim, 

considerando o valor do débito e da avaliação, intime o autor para informar 

se possui interesse na adjudicação do bem móvel constritado, bem como 

traga aos autos o demonstrativo atualizado do débito no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime. Cumpra Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 719525 Nr: 571-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS BARROS DE AVILA E CIA LTDA, 

RUBENS BARROS ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O, LUCAS BRAGUIM PINA - OAB:23358/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 719525.
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 Vistos etc.

 A tentativa de penhora online pelo Sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime a exequente para promover o regular andamento do 

processo, indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 805753 Nr: 16607-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA APARECIDA GIACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA -ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATALIEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 .Código nº 805753.

Vistos etc.

I - HOMOLOGO o cálculo apresentado à fls. 547-v (R$ 83.554,45) e nos 

termos do Acórdão do e. TJMT e artigo 85,§4º, II, do CPC, fixo os 

honorários advocatícios a favor do patrono da exequente, no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, representando a quantia de 

R$ 8.355,44.

II - Em razão ao contido no Ofício Circular nº 0500192/GACOG, da 

Corregedoria do Estado do Acre, encaminhado a este TJMT, OFICIE ao 

juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, na Ação Civil Pública 

que tramita sob o nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que proceda a 

reserva de valores/penhora no rosto dos autos, no importe de R$ 

83.554,45 (oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e 

quarenta e cinco centavos), para garantia da sentença que reconheceu o 

crédito em favor da exequente, bem como do quantum de R$ 8.355,44 

(oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos), na forma acima fixada a título de honorários advocatícios.

III - Considerando que para o recebimento do valor acima, caberá aquele 

Juízo verificar se haverá ou não suficiência de ativo para pagamento dos 

credores, após a liquidação dos débitos preferenciais oriundos dos juízos 

fiscais e criminais, SUSPENDO o andamento do processo até a 

comunicação da conclusão do levantamento do ativo e passivo da 

empresa devedora, para fins de prosseguimento da presente ação.

IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 782597 Nr: 7248-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WI FASHION CONFECÇÕES LTDA ME, 

WANDER FONSECA DE MORAES, IEDA XAVIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA MARLOVA FORGIARINI 

- OAB:OAB/MT 16.610

 Código nº 782597

Vistos etc.

Considerando a manifestação da credora à fls. 302, defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 

921, III, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 29 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 400951 Nr: 14443-23.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT DOS SANTOS BATISTA, HELENA MARIA 

SANTOS BATISTA CARMO, LILLIS FERNANDA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA, 

JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CHRISTIANNE PEREIRA 

SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 8286

 Código nº. 400951.

 Vistos etc.

 Considerando o noticiado no Ofício nº. 1560/2018/Pátio-MT pela Polícia 

Rodoviária Federal à fls. 875/883, informando acerca da ocorrência do 

leilão do automóvel placa KAB 4970/MT, determino a imediata baixa da 

restrição pelo Sistema RENAJUD.

 Providencie a Sra. Gestora a resposta a referida autoridade policial 

acerca da baixa da restrição.

 Após, cumpra a decisão proferida à fls. 871/872.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BERNABE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1000714-24.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 7.095,19 

ESPÉCIE: [Rescisão / Resolução]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: ANDREIA BERNABE POLO PASSIVO: Nome: 

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

Endereço: RUA AUGUSTO DE MORAES, 1270, - DE 953/954 AO FIM, 

SANTA CRUZ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-790 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DECISÃO: ids. 11700802 e 

26225536 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 
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Ministério Público (art. 186 do CPC). Eu, THAYSA MONTEIRO 

DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014006-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARCELINO FRUTUOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1014006-42.2019.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela de urgência visando obter a suspensão dos 

efeitos da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O 

artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de outorga da 

antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame o demandante 

alega não ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou 

serviços junto a instituição financeira, ainda assim, teve seu nome 

negativado perante os órgãos de proteção ao crédito a mando do 

requerido, por um suposto débito de R$ 4.339,54 (quatro mil trezentos e 

trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), conforme Id. 25878175. 

Nas ações declaratórias negativas, em que a parte autora alega a 

existência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do 

negócio que deu ensejo à dívida, uma vez que é totalmente impossível ao 

demandante fazer prova de fato negativo. O ônus da prova do fato 

constitutivo in casu não pode ser atribuído ao autor, já que a causa de 

pedir é justamente não haver o fato constitutivo. Assim, nas declaratórias 

negativas, ao réu é que se incumbe provar a existência da relação 

jurídica. Nesse Sentido: INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA CONTRATUAL 

ENTRE AS PARTES. ALEGA A RECLAMANTE QUE SEU NOME RESTOU 

INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DE 

DÉBITO INDEVIDO, VEZ QUE JAMAIS CONTRATOU OS SERVIÇOS DA 

RECLAMADA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA A FIM SUSPENDER A 

INSCRIÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE JUNTO AO SCPC. (...) É 

EVIDENTE A REPERCUSSÃO NEGATIVA GERADA PELA INSCRIÇÃO 

INDEVIDA, TENDO EM VISTA QUE TAL FATO ACARRETA EFEITOS 

PREJUDICIAIS EM DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA CIVIL, NÃO SÓ 

LIMITANDO IMEDIATAMENTE A OBTENÇÃO DE CRÉDITO, MAS 

ATENTANDO CONTRA O PATRIMÔNIO IDEAL FORMADO PELA IMAGEM 

IDÔNEA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. PEDIDO DE 

MINORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. MONTANTE INDENIZATÓRIO ESCORREITO, 

UMA VEZ QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE, BEM COMO O CARÁTER PUNITIVO DO INSTITUTO. 

(...). UNÂNIME. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001601-22.2015.8.16.0090/0 

- Ibiporã - Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 06.11.2015) Ante as 

ponderáveis razões apresentadas - resta demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, e 

de tudo mais que dos autos consta, concedo a antecipação dos efeitos do 

mérito da questão. Determino seja oficiado aos órgãos de proteção ao 

crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos efeitos da negativação do 

nome do autor de seus bancos de dados referente ao título descrito na 

inicial, até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente 

demanda. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais). De outro turno, tendo em vista que o magistrado 

detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e 

também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, 

adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) 

e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo 

albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não 

causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez 

que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do 

processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá 

a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem 

interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 

2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização das 

audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos 

atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este 

juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 

22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de 

mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores 

suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso 

haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a 

agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de 

audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já 

designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de justiça gratuita. Assim, 

cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do 

CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006874-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GENILTO ORELHANO DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006874-31.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa QCO5108) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me 

os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o 

parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 

. IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 53 de 353



mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedora fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que a 

devedora tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do Novel CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014190-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA PAULA FORTES RUFINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1014190-95.2019.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que efetuou o 

cancelamento do contrato junto a requerida, no entanto esta mantem 

cobranças, referente a quebra de contrato. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Analisando a documentação 

carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a 

necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso. 

Ademais, intimada para juntar os comprovantes de pagamentos referente 

aos meses de janeiro/2018 a abril/2018, a autora pleiteou a concessão de 

prazo para apresentação dos documentos, o que não há como se admitir 

vez que cabe à parte instruir a inicial com os documentos indispensáveis 

para o processamento da ação (art. 320, do CPC) e, no presente caso, já 

foi oportunizada a emenda da inicial. Assim, não havendo como identificar 

que a negativação foi inserida/mantida indevidamente pela requerida, 

neste momento processual a dívida é questionável não assistindo razão 

as alegações da demandante quanto ao pleito antecipatório. Ex positis, na 

ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela provisória 

de urgência, indefiro o pedido. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016727-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016727-64.2019.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que não 

entabulou o contrato que ensejou a negativação de seu nome. Requer a 

indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade 

da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para 

a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, 

concedo a tutela provisória de urgência e determino que seja oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos 

efeitos da negativação do nome da autora de seus bancos de dados 

referente ao título descrito na inicial, no valor de R$ 964,07 (novecentos e 

sessenta e quatro reais e sete centavos), contrato nº 

8E6D05B5D9D1EEC1, até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da 

presente demanda. No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 
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elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001322-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDELCE MARIA MANHANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 101322-51.2020.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (PLACA NJK 3905), 

objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o 

§9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . Formalizada a Busca e Apreensão, 

voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como 

prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004 . IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, a devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis – MT, 05 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000696-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARINAN RODRIGUES GALVAO DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 100696-32.2020.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa QCR 3166) 

objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o 

§9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . Formalizada a Busca e Apreensão, 

voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como 

prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004 . IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 05 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006800-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

DOMINGAS EULALIA SOUSA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR OAB - MT20699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006800-74.2019.8.11.0003 Vistos etc. Recebo a 

emenda a inicial na forma apresentada no Id. 28801852, devendo constar 

como AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. Aduzem os autores, que realizaram 

junto ao banco requerido, contrato de instrumento particular de compra e 

venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, cujo pagamento 

ocorreria em 360 (trezentos e sessenta parcelas) mensais, as quais 

seriam debitadas em conta bancária. Dizem que o demandado debitou 

automaticamente as 20 (vinte) primeira parcelas, deixando de debitar a 21ª 

parcela com vencimento em 29.04.2017, posteriormente debitou a 22ª e 

23ª parcela, e não mais procedeu com os descontos, compreendendo um 

total de 13 (treze) parcelas inadimplidas, sendo a 21ª e 24ª à 35ª parcela. 

Sustentam que com o intuito de adimplir os débitos procuraram o requerido 

e o PROCON, no entanto todas as tentativas de acordo restaram 

infrutíferas. Alegam que o imóvel foi levado a leilão extrajudicial, no entanto 

não houve a ciência dos requerentes para purgar a mora, estando todos e 

quaisquer requisitos para a consolidação do imóvel. Por derradeiro, 

requerem seja deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão 

dos efeitos de leilão de imóvel ofertado em alienação fiduciária, sendo 

vedada a imissão na posse pelo arrematante e, com impedimento de 

escritura sobre a nova alienação, em ofício a ser expedido ao 1º Cartório 

de Registro de Imóveis desta cidade. DECIDO. O artigo 303 do Código de 

Processo Civil dispõe sobre a tutela antecedente de urgência, in verbis: 

“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, 

a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo.”. Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se 

subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo 

escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, 

qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim 

Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de 

duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A 

duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da 

tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de 
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urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, 

nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um 

tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao 

contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; 

simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim 

Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume 

Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, que se 

falar em deferimento de tutela quanto à pretensão dos autores, muito 

embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e 

tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando 

da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o 

trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da 

apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo 

aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do 

feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a 

tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL – Avençado contrato de financiamento com garantia de 

alienação fiduciária de bem imóvel – Inadimplemento contratual resulta na 

consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, permitindo a 

livre disposição do bem – Inexistem elementos que demonstrem 

sobejamente a probabilidade do direito – Não evidenciado o dano 

irreparável ou de difícil reparação – Decisão agravada indeferiu a 

concessão da tutela antecipada (que visa à suspensão dos efeitos do 

leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o número 150.730 do 8º 

Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo) – RECURSO DOS AUTORES 

IMPROVIDO”  (TJ-SP -  A I :  21669902020188260000 SP 

2166990-20.2018.8.26.0000, Relator: Flavio Abramovici, Data de 

Julgamento: 29/10/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/10/2018) (grifamos) “Agravo de instrumento. "Ação 

anulatória de procedimento de execução extrajudicial com tutela de 

urgência para suspensão dos leilões". Pretensão à concessão de liminar 

para que fossem mantidos na posse do imóvel, bem como suspensos os 

efeitos dos leilões extrajudiciais realizados: não acolhimento. Ausência, 

em cognição sumária, dos requisitos autorizadores na hipótese dos autos 

(art. 300 do CPC/2015). Imóvel livremente ofertado como garantia. 

Inadimplemento incontroverso. Alegação de que pretendem a purgação da 

mora utilizando-se de saldo existente em FGTS. Providência que cabe aos 

interessados. Feito que demanda uma maior dilação probatória, sob o crivo 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Decisão mantida. 

Agravo improvido. Deve ser mantido o indeferimento da liminar, pois não 

se encontram presentes os requisitos necessários à sua concessão.” 

(TJ-SP - AI: 22225590620188260000 SP 2222559-06.2018.8.26.0000, 

Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 28/11/2018, 32ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2018) “Agravo de 

instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória. 

Inadimplemento admitido. Regular notificação do devedor para purgação da 

mora. Ausência de intimação pessoal das datas dos leilões. Alegação não 

comprovada. Não identificada, ao menos em princípio, qualquer 

irregularidade no procedimento extrajudicial de execução da garantia 

fiduciária. Inobservância de prova inequívoca do direito alegado. Tutela 

recursal indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP 

20610532120188260000 SP 2061053-21.2018.8.26.0000, Relator: Walter 

Cesar Exner, Data de Julgamento: 16/05/2018, 36ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 16/05/2018) Assim, conforme se depreende 

da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao 

ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se 

propõe, mesmo porque, inexistem nos autos, elementos para se aferir, de 

imediato, eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial 

aptos a sustentar o pedido de suspensão, razão pela qual o feito demanda 

uma maior dilação probatória. Portanto, hei por bem em indeferir o pedido 

de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. No 

que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Intime a autora para emendar a petição inicial, no tocante ao pedido 

principal, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 303, §6º, do 

CPC, sob pena de indeferimento e extinção do feito. Expeça-se o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014680-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EZIQUIEL HATAMOTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1014680-20.2020.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa NPL 6962) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me 

os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o 

parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 

. IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedora fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que a 

devedora tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do Novel CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001592-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 56 de 353



Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001592-75.2020.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a 2ª Vara da 

Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. A requerente comparece os autos e pleiteia 

pela redistribuição do feito ao Juízo competente. Assim, em observância 

ao Provimento nº 10/2003-CM, determino a remessa destes autos para 2ª 

Vara da Fazenda Pública desta Comarca. Encaminhe para a correta 

redistribuição. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001519-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT15471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001519-06.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que não 

entabulou o contrato que ensejou a negativação de seu nome. Requer a 

indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade 

da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para 

a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, 

concedo a tutela provisória de urgência e determino que seja oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos 

efeitos da negativação do nome da autora de seus bancos de dados 

referente aos títulos nos valores de R$ 467,40 (quatrocentos e sessenta e 

sete reais e quarenta centavos); R$ 1.038,67 (um mil e trinta e oito reais e 

sessenta e sete centavos); R$ 467,40 (quatrocentos e sessenta e sete 

reais e quarenta centavos) e R$ 103,87 (cento e três reais e oitenta e sete 

centavos), até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente 

demanda. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais). No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de justiça 

gratuita, haja vista presentes os requisitos legais. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001673-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS AZEVEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001673-24.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a obter a tutela provisória de urgência para que a requerida 

promova a religação do fornecimento de energia elétrica de sua unidade 

consumidora, vez que houve o desligamento com a retirada do relógio, sob 

a alegação de que o mesmo constava desligado. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da 

concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Exsurge dos autos, que os funcionários da 

concessionária de energia efetuaram o corte do fornecimento de energia 

do autor, sem nenhum aviso prévio, deixando este sem energia elétrica em 

sua Unidade Consumidora. Assim, considerando que o serviço de energia 

elétrica prestado pela ré, encontra-se dentre aqueles considerados 

fundamentais à dignidade da pessoa humana, devendo ser fornecido de 

maneira contínua, eficiente e segura (serviço essencial) sendo um serviço 

de grande relevância e essencialidade – seja para a vida privada dos 

consumidores, seja às relações sociais do cotidiano. Em razão disto, resta 

evidente a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, na 

forma pleiteada pela requerente, no tocante ao restabelecimento da 

energia elétrica. Ex positis, concedo, a tutela antecipada de urgência, para 

determinar que a ré proceda o restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/111384-4, no prazo de 02 

(duas) horas. Para o caso de descumprimento, fixo multa por hora, no 

montante equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao valor 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais). O mandado deverá ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça Plantonista. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 
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audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Intime o autor na pessoa do patrono 

constituído nos autos para emendar a inicial, juntando o extrato das 

faturas de contas pagas, no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003472-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO OAB - SP197485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIEF B DAUD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1003472-10.2017.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os autos, 

observa-se que fora efetuado o arresto online via BacenJud no importe de 

R$ 8.434,07 e, apesar de devidamente citado, o devedor não efetuou o 

pagamento do débito e tampouco apresentou Embargos à Execução (Id. 

23485289). O artigo 830, §3º do CPC, dispõe que “Aperfeiçoada a citação 

e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo.” Assim, converto o arresto em 

penhora online e decreto a indisponibilidade dos ativos financeiros 

bloqueados nas contas bancárias em nome do executado no importe de 

R$ 8.434,07 (Num. 16833055 - Pág. 1). Tendo em vista que o devedor não 

possui advogado constituído, intime-o, pessoalmente via ARMP, para, 

querendo, manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 

841, §2º e 854, §§2º, 3º, do CPC. Após, intime o credor para informar se a 

quantia bloqueada satisfaz a integralidade do débito e, em sendo o caso 

traga o demonstrativo do débito remanescente e requeira o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013283-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J.C.F.F COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILLY FABIANY LEMES SANTANA (EXECUTADO)

VALDINEI DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1013283-57.2018.8.11.0003) Vistos etc. I - Cite os 

executados para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se os devedores não forem encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso os executados não estejam 

presente no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído 

e não havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser 

realizada, preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). 

Havendo a penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado 

for. VI – Cientifique os devedores que, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderão opor-se à execução por meio de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 

915, CPC). VII – Caso os executados reconheçam o crédito do exequente, 

poderá efetuar o parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, acrescido das custas e dos 

honorários advocatícios, pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916, do CPC). Após a formalização do depósito, dê-se 

vista ao credor. VIII - Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 

05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001677-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOACO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001677-32.2018.8.11.0003. Vistos etc. AÇOFER INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA, qualificada nos autos, ingressou com EMENDA A 

INICIAL – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA 

em razão da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

em face de RONDOAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA, 

visando a citação dos sócios da empresa devedora para posterior 

constrição do imóvel existente em nome daqueles. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. O artigo 133, §3º, do CPC, prevê que: “O pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos 

previstos em lei”. A possibilidade da desconsideração da personalidade 

jurídica está consubstanciada no artigo 50, do Código Civil. "Art. 50. Em 

caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 

finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da 

parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, 

desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de 

obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou 

de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo 

abuso." Assim, havendo a demonstração de ausência de bens em nome 

da empresa devedora e, visando preservar os credores de eventuais 

fraudes, bem como, coibir determinados atos praticados pelos sócios, 

como verdadeiro abuso do direito, torna-se cabível a desconsideração da 

personalidade jurídica para inclusão dos seus sócios no polo passivo da 

lide, visando a penhora e expropriação dos bens pessoais deste. 

Entretanto, ao analisar o tramite da ação executiva, observa-se que até o 

presente momento não houve citação da empresa devedora, tampouco 

pleito de arresto provisório para constritar eventuais bens e/ou pedido 

para citação por edital. Ademais, a credora não comprovou acerca da 

inexistência de bens em nome da empresa devedora, vez que não 

colacionou nos autos qualquer tipo de certidão com tal finalidade. É certo 

que por se tratar de pessoa jurídica sua citação deverá ocorrer na pessoa 

de seus representantes legais, nos termos do artigo 75, VIII, do CPC. 

Assim, não havendo a angularização processual nesta ação executiva e 

tampouco demonstração de abuso de personalidade pelo desvio de 

finalidade previsto no artigo 50, do CC, REJEITO o pedido de 

desconsideração de personalidade jurídica. Intime a exequente para 

promover a citação da executada no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000596-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F F DOMINGOS DE SIQUEIRA - ME (REU)

FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA (REU)

JOASELITA PRATTO (REU)

DIVINO DOMINGOS DE SIQUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1000596-82.2017.8.11.0003. Vistos etc. Oficie a Instituição 

Financeira UNICRED Mato Grosso para que proceda a liberação dos 

valores bloqueados nas contas bancária em nome de Flávio Fernandes 

Domingos de Siqueira (R$ 16,08) e F.F. Domingos de Siqueira Me (R$ 

1.010,64), conforme consta na Carta nº 059/2017 do Num. 6049078 - Pág. 

1. Após, aguarde o decurso do prazo de suspensão para cumprimento do 

acordo homologado nos autos (05.06.2020 - Num. 20663237). Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001545-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOCA FOOD PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO HERBERTO NEUMANN (EXECUTADO)

MARKID NEUMANN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1001545-72.2018.8.11.0003) Vistos etc. O exequente 

requer o arresto on line, em conta corrente dos executados. O credor 

limita-se em requerer, de forma genérica, o arresto on line, via Bacenjud, 

de dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos ou 

instituições financeiras em nome dos devedores. Registra-se, a princípio, 

que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de 

setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O 

art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de 

abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, a 

indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens da parte devedora, de forma 

indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor 

exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira 

vinculada a parte executada; ou seja, o quantum executado é bloqueado 

tantas quantas forem as contas bancárias e aplicações financeiras 

existentes configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a 

satisfação/garantia da dívida. Destarte, considerando que, no dia a dia 

forense, é impossível a devolução imediata do montante excedente e, em 

alguns casos pode demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade 

inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez 

que o próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, 

não podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não 

cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o sistema não se 

mostra confiável, vez que efetua o bloqueio/arresto em todas as contas 

existentes em nome dos devedores o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de execução. In casu, 

flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental 

do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma 

rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é 

rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais 

gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de arresto on line para bloqueio 

de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 21414027. Intime a 

parte credora para promover a citação dos executados, requerendo o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009564-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DOS REIS CARRASCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REU)

FAIR EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAURI DA ROZA OAB - SC28177 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1009564-67.2018.8.11.0003) Vistos etc. A requerida foi 

devidamente citada e não ofereceu defesa, conforme consta da certidão 

do Id. 23805206. Assim, decreto sua revelia, sendo que o prazo 

processual para esta correrá em cartório da data da publicação dos atos 

decisórios no órgão oficial, podendo intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo no estado em que se encontrar, nos termos dos artigos 

344 e 346, caput e parágrafo único, do CPC. Especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis – MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009049-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR PEREIRA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1009049-66.2017.8.11.0003) Vistos etc. Considerando a 

decisão proferida pelo Ministro ASSUSETE MAGALHÃES, da Primeira 

Seção de Direito Civil do STJ, nos autos dos Recursos Especiais nº 

1525174/RS e nº 1525131/RS, respectivamente, que originou o 

Tema/Repetitivo nº 954, e considerando ainda que os fatos narrados nos 

autos se enquadram na questão submetida ao julgamento do recurso 

acima, determino a suspensão do andamento do feito até decisão de 

mérito dos referidos recursos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001355-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

LAURIENE DE LIMA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXYBENS COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME (REU)

LIFAN MOTORS RIO VEICULOS E PECAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA SANTANA D ANGELO MAZARA OAB - SP139046 
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(ADVOGADO(A))

FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE OAB - MT6973/O (ADVOGADO(A))

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO OAB - MT3052-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1001355-80.2016.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se dos autos 

que fora comunicado o falecimento da autora Adair Carvalho da Silva. 

Assim, ante o pleito do Id. 22912239, concedo o prazo suplementar de 30 

(trinta) dias para que a demandante Lauriene Lima Santos proceda a 

juntada da certidão de óbito de Adair, bem como promova a habilitação do 

espólio na pessoa do inventariante, se houver, ou de seus herdeiros. 

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, determino a intimação 

pessoal do espólio de Adair Carvalho da Silva, para que manifeste 

interesse na sucessão processual e promova sua devida habilitação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção em relação a 1ª autora. 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 05 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003511-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M J BONFIM - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1003511-70.2018.8.11.0003) Vistos etc. O exequente 

requer a penhora on line, em conta corrente da executada, sob o 

argumento da incidência das disposições contidas nos artigos 835, I, § 2º, 

e 854, do CPC. O credor limita-se em requerer, de forma genérica, a 

penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em 

contas de depósitos ou instituições financeiras em nome da devedora. 

Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei 

nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de 

abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na 

prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o 

sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em 

toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao 

devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem 

as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, 

assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, 

considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata 

do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova 

lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora 

eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o 

bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser 

alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não 

concorreu. Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que 

efetua a penhora em todas as contas existentes em nome da devedora o 

que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência 

do excesso de penhora. In casu, flagrante a inconstitucionalidade da 

norma por ferir a garantia fundamental do princípio da legalidade, em seu 

aspecto material, estando a exigir uma rápida manifestação do STF. Na 

prática diária, onde o magistrado é responsável pela condução de milhares 

de processos, nem sempre é rapidamente visualizado e corrigido o 

exagero desnecessário de tais gravames. Dessa forma, indefiro o pedido 

de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, constante no Id. 

18267489, assim, intime o autor para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpre. Rondonópolis – MT, 

05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001167-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO MORAIS DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1001167-82.2019.8.11.0003) Vistos etc. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

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

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos, para também apreciar as preliminares arguidas pela ré (Id. 

21128194). Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006968-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON LUIS BROETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER FELIZARTI LOPES OAB - MT25390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006968-76.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 - DA REVELIA A 

parte requerida foi devidamente citada e não ofereceu contestação (Id. 
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25045501). Assim, decreto a revelia da ré, sendo que esta poderá intervir 

no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se 

encontrar, nos termos dos artigos 344 e 346, parágrafo único, do CPC. 2.0 

– DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS O atual Código de Processo Civil 

adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

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

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009635-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERASOL COMERCIO DE ENERGIA SOLAR LTDA - EPP (EMBARGANTE)

CLAUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA DINIZ (EMBARGANTE)

FELIPHE DINIZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009635-69.2018.8.11.0003. Vistos etc. Proceda a 

v inculação/apensamento ao fe i to execut ivo sob o nº 

1000498-63.2018.8.11.0003. Ante o recolhimento das custas processuais, 

recebo os embargos para discussão. Deixo de conceder o efeito 

suspensivo haja vista que ausentes os requisitos legais para sua 

concessão, em especial o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC. Intime o 

embargado, para oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 

920, I, do CPC). Apresentada a impugnação, ouça o embargante no prazo 

de 15 (quinze) dias, e após, voltem-me conclusos. Cumpra. Rondonópolis - 

MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011896-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1011896-07.2018.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que 

houve a renúncia do mandato pelos patronos integrantes da sociedade de 

advogados Pereira Gionédis Advogados, determino a intimação da 

empresa ré Móveis Romera Ltda, por ARMP, no endereço declinado na 

notificação do Id. 26425821, para constituir novo patrono no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de ser-lhe considerado revel, nos termos do artigo 

76, §1º, II, do CPC. Após conclusos para apreciar os termos contidos na 

contestação. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004951-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DE BARROS SANTANA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004951-72.2016.8.11.0003. Vistos etc. A executada, por 

meio da Curadora Especial nomeada, apresentou exceção de 

pré-executividade por negativa geral (Num. 20246424). A exequente 

refutou as alegações. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 

Observa-se dos autos que se trata de execução de título extrajudicial, a 

qual tramita neste Juízo desde o ano de 2016, sendo que a credora ao 

longo de aproximadamente 04 (quatro) anos demonstrou que promoveu 

todas as diligências possíveis com o fito de localizar o atual paradeiro da 

devedora. Em razão das tentativas de citação da executada restarem 

infrutíferas, não houve outra alternativa senão a citação editalícia e, ante a 

inércia da devedora foi-lhe nomeada curadora especial na pessoa da 

Defensora Pública que atua nesta vara. Quanto aos requisitos para a 

validade da citação por edital, vê-se que foi cumprido o disposto no artigo 

257 do CPC, aliado ao fato da credora ser beneficiária da Justiça Gratuita. 

In casu, a curadora especial, diante da ausência de informações sobre a 

parte que defende, possui a faculdade de apresentar peça de defesa por 

negativa geral, nos termos do que dispõe o parágrafo único, do art. 341 do 

CPC: “Art. 341. (...) Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada 

dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao 

curador especial.” Opor exceção de pré-executividade sem impugnar 

especificamente o que poderia, em tese, desconstituir ou não a execução, 

configura ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, pois da narração dos fatos 

não se vislumbra decorrer logicamente a conclusão, o que enseja o 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC. 

No tocante a aplicação dos juros, as arguições da curadora nomeada não 

merecem prosperar, vez que a incidência se inicia da data dos 

respectivos vencimentos, e não da citação, nos termos do artigo 397, 

caput, do Código Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, 

no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Sobre o tema, 

a jurisprudência tem entendido: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. DUPLICATAS. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA QUE NÃO SE DÁ 

COM A CITAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, MAS SIM COMO 

DECORRÊNCIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA 

REPRESENTADA PELO TÍTULO QUANDO JÁ, ENTÃO, EXEQUIVEL. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME (Apelação Cível Nº 

70071813489, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 08/03/2017)”. 

Dessa forma, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o 

prosseguimento da execução. Deixo de condenar a executada ao 
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pagamento de honorários advocatícios, uma vez que incabíveis à espécie. 

Quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deixo 

para apreciá-lo após a comprovação da hipossuficiência da parte 

devedora, quando do seu eventual comparecimento nos autos. Intime a 

credora para promover o regular andamento do feito, indicando bens 

passíveis de penhora e juntando, inclusive o demonstrativo de débito 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis, 05 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004625-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P A COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004625-15.2016.8.11.0003. Vistos etc. A exequente requer 

a penhora on line, em conta corrente da executada, sob o argumento da 

incidência das disposições contidas nos artigos 835, I, § 2º, e 854, do 

CPC. A credora limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on 

line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em contas de 

depósitos ou instituições financeiras em nome da devedora. Registra-se, a 

princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 

05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de 

autoridade. O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática 

de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, 

a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens da parte devedora, de forma 

indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor 

exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira 

vinculada a parte executada; ou seja, o quantum executado é bloqueado 

tantas quantas forem as contas bancárias e aplicações financeiras 

existentes configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação 

da dívida. Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a 

devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode 

demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a 

continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o 

próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não 

podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não 

cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o sistema não se 

mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas 

existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In casu, 

flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental 

do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma 

rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é 

rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais 

gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos 

financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 22840629. Intime a parte 

credora para promover o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004951-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DE BARROS SANTANA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004951-72.2016.8.11.0003. Vistos etc. A executada, por 

meio da Curadora Especial nomeada, apresentou exceção de 

pré-executividade por negativa geral (Num. 20246424). A exequente 

refutou as alegações. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 

Observa-se dos autos que se trata de execução de título extrajudicial, a 

qual tramita neste Juízo desde o ano de 2016, sendo que a credora ao 

longo de aproximadamente 04 (quatro) anos demonstrou que promoveu 

todas as diligências possíveis com o fito de localizar o atual paradeiro da 

devedora. Em razão das tentativas de citação da executada restarem 

infrutíferas, não houve outra alternativa senão a citação editalícia e, ante a 

inércia da devedora foi-lhe nomeada curadora especial na pessoa da 

Defensora Pública que atua nesta vara. Quanto aos requisitos para a 

validade da citação por edital, vê-se que foi cumprido o disposto no artigo 

257 do CPC, aliado ao fato da credora ser beneficiária da Justiça Gratuita. 

In casu, a curadora especial, diante da ausência de informações sobre a 

parte que defende, possui a faculdade de apresentar peça de defesa por 

negativa geral, nos termos do que dispõe o parágrafo único, do art. 341 do 

CPC: “Art. 341. (...) Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada 

dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao 

curador especial.” Opor exceção de pré-executividade sem impugnar 

especificamente o que poderia, em tese, desconstituir ou não a execução, 

configura ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, pois da narração dos fatos 

não se vislumbra decorrer logicamente a conclusão, o que enseja o 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC. 

No tocante a aplicação dos juros, as arguições da curadora nomeada não 

merecem prosperar, vez que a incidência se inicia da data dos 

respectivos vencimentos, e não da citação, nos termos do artigo 397, 

caput, do Código Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, 

no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Sobre o tema, 

a jurisprudência tem entendido: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. DUPLICATAS. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA QUE NÃO SE DÁ 

COM A CITAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, MAS SIM COMO 

DECORRÊNCIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA 

REPRESENTADA PELO TÍTULO QUANDO JÁ, ENTÃO, EXEQUIVEL. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME (Apelação Cível Nº 

70071813489, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 08/03/2017)”. 

Dessa forma, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o 

prosseguimento da execução. Deixo de condenar a executada ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez que incabíveis à espécie. 

Quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deixo 

para apreciá-lo após a comprovação da hipossuficiência da parte 

devedora, quando do seu eventual comparecimento nos autos. Intime a 

credora para promover o regular andamento do feito, indicando bens 

passíveis de penhora e juntando, inclusive o demonstrativo de débito 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis, 05 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002800-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ALTAMIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002800-02.2017.8.11.0003. Vistos etc. O exequente requer 

o arresto on line, em conta corrente dos executados. O credor limita-se em 

requerer, de forma genérica, o arresto on line, via Bacenjud, de dinheiro 

sobre valores existentes em contas de depósitos ou instituições 

financeiras em nome dos devedores. Registra-se, a princípio, que a partir 

de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 

2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 
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13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de 

autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de 

ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena 

de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Em que pese o 

magistrado não utiliza dos sistemas colocados à disposição do juízo para 

localizar bens da parte devedora, de forma indevida, o sistema, 

automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em toda e 

qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada a parte 

executada; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas 

forem as contas bancárias e aplicações financeiras existentes 

configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação/garantia da 

dívida. Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a 

devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode 

demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a 

continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o 

próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não 

podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não 

cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o sistema não se 

mostra confiável, vez que efetua o bloqueio/arresto em todas as contas 

existentes em nome dos devedores o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de execução. In casu, 

flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental 

do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma 

rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é 

rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais 

gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de arresto on line para bloqueio 

de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Num. 23094513. Intime a 

parte credora para promover a citação dos executados, requerendo o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

05 de fevereiro de 2.020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000564-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENAIDE MASSENA DE MEDEIROS RIBEIRO (EXECUTADO)

J L R INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000564-14.2016.8.11.0003. Vistos etc. O exequente requer 

o arresto on line, em conta corrente dos executados. O credor limita-se em 

requerer, de forma genérica, o arresto on line, via Bacenjud, de dinheiro 

sobre valores existentes em contas de depósitos ou instituições 

financeiras em nome dos devedores. Registra-se, a princípio, que a partir 

de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 

2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 

13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de 

autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de 

ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena 

de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Em que pese o 

magistrado não utiliza dos sistemas colocados à disposição do juízo para 

localizar bens da parte devedora, de forma indevida, o sistema, 

automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em toda e 

qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada a parte 

executada; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas 

forem as contas bancárias e aplicações financeiras existentes 

configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação/garantia da 

dívida. Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a 

devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode 

demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a 

continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o 

próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não 

podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não 

cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o sistema não se 

mostra confiável, vez que efetua o bloqueio/arresto em todas as contas 

existentes em nome dos devedores o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de execução. In casu, 

flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental 

do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma 

rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é 

rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais 

gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de arresto on line para bloqueio 

de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Num. 24804185. Intime a 

parte credora para promover a citação dos executados, requerendo o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT,05 de fevereiro de 2.020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001504-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVOLUCOES TURBO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISOLI LUZ DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001504-37.2020.8.11.0003 Vistos etc. EVOLUÇÕES 

TURBO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA em face de ARILSON LUZ DE 

ALMEIDA, também qualificado no processo. Após a distribuição da ação, a 

demandante pleiteia pela desistência da ação (Id. 28797292). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de 

extinção, não necessitando da anuência da parte contrária, tendo em vista 

que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo 

a desistência apresentada pela requerente, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente 

ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Condeno a demandante ao pagamento das custas processuais. Deixo de 

condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios, em face da 

angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007041-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAN DE MELO FERRARI (REU)

ESTEVAN DE MELO FERRARI - ME (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007041-82.2018.8.11.0003. Ação Monitória convertida em 

Execução Exequente: Seglog Segurança Eletrônica Ltda Me Executada: 

Estevan de Melo Ferrari Me Vistos etc. SEGLOG SEGURANÇA 

ELETRÔNICA LTDA ME, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO em face de ESTEVAN DE 

MELO FERRARI ME, também qualificada no processo. A credora pugnou 

pela extinção do feito, vez que a devedora liquidou o débito 

extrajudicialmente (Num. 25425984). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Ex positis, homologo a desistência apresentada 

pela exequente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos dos artigos 485, 

inciso VIII e 775, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Deixo 
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de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios uma 

vez que não houve manifestação da devedora. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009987-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO CAIO FAGUNDES MESSIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009987-90.2019.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco S.A Requerido: Hugo Caio Fagundes 

Messias Vistos etc. BANCO Bradesco S.A, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de HUGO 

CAIO FAGUNDES MESSIAS, também qualificado no processo. O 

requerente pugnou pela desistência do feito, vez que houve a entrega 

amigável do bem (Num. 26151831 e 28272725). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não 

necessitando da anuência da parte contrária, vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência 

apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já 

recolhidas. Deixo de condenar o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que não houve citação da parte contrária. Revogo a 

liminar concedida e determino a baixa da restrição junto ao Sistema 

Renajud (placa OOR2468). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000989-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000989-07.2017.8.11.0003 Vistos etc. SANDRA 

REGINA BOMBONATO RODRIGUES, qualificado nos autos, ingressou com 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em fase da sentença constante no Id. 

21702347, alegando a existência de omissão no decisum. De 

conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de 

declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material. Assim, se depreende que o recurso aviado não se 

amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam 

sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou 

omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. 

Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração 

para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com 

a solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do 

CPC). Vê-se que a decisão atacada apreciou toda a matéria submetida a 

julgamento, não estando compelido a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pelo ora embargante. Outro não é o entendimento 

da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de 

embargos de declaração se encontra vinculada à existência de 

obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 1.022, do 

novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das hipóteses previstas no 

referido artigo, incabível a utilização dos embargos de declaração para o 

reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual 

pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10024097399570003 MG, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/03/2016, 

Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)” 

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida, 

visando rediscutir questões claramente decididas. Não há nos pontos 

delimitados pelo embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta 

oportunidade, pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos 

declaratórios que, ao invés de reclamarem o deslinde de contradição, o 

preenchimento de omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do 

julgado, na verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram 

devidamente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. 

A postura adotada pela recorrente, ao opor embargos declaratórios de 

cujos termos não se extrai qualquer razão voltada ao aperfeiçoamento da 

prestação jurisdicional, acarretou injustificável atraso na tramitação do 

processo, a caracterizar manifesto intuito protelatório. Logo, verificado 

que o presente recurso se restringe a criticar o entendimento firmado pela 

julgadora, sem a indicação assimilável de defeito previsto no art. 1.022, do 

Código de Processo Civil, não há o que se declarar em suprimento da 

motivação e da parte dispositiva do julgado. Ex positis, por não vislumbrar 

qualquer omissão ou contradição a ser sanada, rejeito os embargos de 

declaração interpostos. Mantenho a r. sentença em todos os seus termos 

e fundamentos. Intime. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000226-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUESIA FELIX DA SILVA GENZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CAETANO DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1000226-40.2016.8.11.0003) Ação de Acidente de Trânsito 

Requerente: Quésia Félix da Silva Gens Requerido: Douglas Caetano de 

Souza Vistos etc. QUÉSIA FÉLIX DA SILVA GENS, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO em face de DOUGLAS 

CAETANO DE SOUZA, também qualificado no processo. Intimado para 

promover os atos necessários para o regular andamento do feito, tanto 

pessoalmente, quanto na pessoa de seu patrono, a requerente quedou-se 

inerte (Id. 24652165). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino 

desinteresse da requerente em promover os atos necessários para o 

regular andamento do feito, que apesar de devidamente intimada para tal 

desiderato, se manteve inerte (Id. 24652165). Observa-se dos autos a 

ausência de condições para o desenvolvimento do processo, vez que a 

parte ré não foi localizada para ser citada, sendo que o ato citatório se dá 

mediante ação da parte autora, a qual tem o ônus de apresentar endereço 

correto e atualizado para formalização do ato. No presente caso, 

observa-se que as tentativas de citação do requerido restaram 

infrutíferas, visto que as correspondências foram devolvidas sem a 

devida citação (Ids. 18707370 - Pág. 34 e 3320753). Diante desse fato, 

cumpria a ela, requerente, e não ao juízo diligenciar na busca do atual 

endereço do réu para que a ação tivesse seu regular prosseguimento. 

Uma vez inviabilizada a citação e permanecendo a autora na inércia 

afigura-se impossível o prosseguimento do feito. Além disso, visível é a 

falta de interesse da parte autora em atender a determinação judicial, haja 

vista que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento 

válido e regular do processo, no tocante em promover a citação da parte 

contrária. Ex Positis, considerando a inércia da autora, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda, julgo extinto o 

feito por abandono de causa, com amparo no artigo 485, incisos III e IV do 

CPC. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais, 

restando suspensa sua exigibilidade em razão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita concedida nos autos. Deixo de condenar a 
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autora ao pagamento dos honorários advocatícios, vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado 

ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000461-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROPAR AUTOPECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SANDRO MANSUR GIBRAN OAB - PR24500 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo 

executado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001256-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS MACHADO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001256-71.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): JEAN CARLOS MACHADO SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo reúne os processo 

desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a parte ré para 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006440-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006440-13.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): DALVA ROSA DE OLIVEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Antes de mais 

nada, INTIME-SE a parte reconvinte para que proceda ao recolhimento das 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e não apreciação da reconvenção, nos termos do art. 290 do 

CPC/2015. Tendo em vista o teor da petição de id 26303472, INTIME-SE a 

parte ré para, querendo, se manifestar acerca dos documentos 

apresentados, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, em igual prazo, INTIME-SE a requerente para 

eventual manifestação. Na sequência, voltem conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000484-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMOROSO METALICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000484-50.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: AMOROSO METALICOS E 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos e examinados. Conclusão 

desnecessária Aguarde-se a citação da parte requerida. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013097-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CUETO GAZANA (TESTEMUNHA)

AGRICOLA JANDELLE S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013097-97.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: AGRICOLA JANDELLE S/A TESTEMUNHA: MARCIO CUETO 

GAZANA REQUERIDO: EMANOEL OLIVEIRA Vistos e examinados. Face o 

teor da petição retro, determino o cancelamento da audiência designada; 

bem como a devolução/arquivamento da deprecata. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016053-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SERAPHIM (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016053-86.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA REU: 

ANDERSON SERAPHIM Vistos e examinados. Tendo em vista o teor da 

manifestação de id 28772033, REDESIGNO a audiência de conciliação para 

o dia 06 DE ABRIL DE 2020, ÀS 09:30. Cite-se e intime-se o requerido, 

observando-se os demais termos do despacho inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001414-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR SANCHES SPURIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO CANDIDO FEITOSA OAB - MS12819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO MARCELO DA SILVA (TESTEMUNHA)

GUIMARAES AGRÍCOLA LTDA (REQUERIDO)
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ODAIR RENATO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001414-29.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MAURO CESAR SANCHES SPURIO REQUERIDO: 

GUIMARAES AGRÍCOLA LTDA TESTEMUNHA: ODAIR RENATO DA SILVA, 

CRISTOVAO MARCELO DA SILVA Vistos e examinados. Designo 

audiência de instrução para o dia 08 de abril de 2020, às 14:30. 

Comunique-se o juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001447-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO COELHO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001447-19.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARINALDO COELHO DE SANTANA REU: BANCO BMG S.A 

Vistos e examinados. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 27 DE MARÇO DE 

2020, ÀS 11:00 HORAS. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001612-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY MILHOMEM DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

D MILHOMEM DE SIQUEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001612-71.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: D MILHOMEM DE 

SIQUEIRA - ME, DARCY MILHOMEM DE SIQUEIRA Vistos e examinados. 

Defiro o pedido de id 22183646. Expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção do veículo, que deverá ser entregue à parte 

exequente ou preposto por ela indicado, na condição de fiel depositário. 

Segue em anexo o comprovante de restrição no Sistema Renajud. Após, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004681-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRECO BAIXO PERFUMARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

RAQUEL TEODORO NEVES CHOMEN (EXECUTADO)

PEDRO CHOMEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004681-77.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: PRECO BAIXO 

PERFUMARIA LTDA - ME, RAQUEL TEODORO NEVES CHOMEN, PEDRO 

CHOMEN Vistos e examinados. Indefiro o pedido de id 19811073, uma vez 

que a utilização do Sistema CNIB não se confunde com a penhora, sendo 

utilizado para a busca de bens e, quando localizados, para a sua 

indisponibilidade. Logo, intime-se a parte exequente para que manifeste 

quanto à anuência em relação aos bens indicados à penhora e, ainda, 

prosseguimento da execução, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001379-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO CAIO FRANCA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001379-69.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: HUMBERTO CAIO FRANCA DE QUEIROZ REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001419-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR LEAO DE CAMPOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001419-51.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VICTOR LEAO DE CAMPOS Vistos e examinados. 

Proceda-se a retificação do polo passivo, incluindo a empresa em 

recuperação judicial. Certifique-se acerca da tempestividade da presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se 

refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, 

desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001415-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FRANCA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001415-14.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIENE FRANCA DO NASCIMENTO Vistos e examinados. 

Proceda-se a correção do polo passivo. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444099 Nr: 12768-20.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA MARLI DA SILVA, JULIO CESAR DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

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

OAB:MT/6218

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433504 Nr: 2169-22.2010.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO POLATO, CAETANO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TOMCZYK - 

OAB:10.073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:MT/10133

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARNALDO FRANCO 

DE ARAUJO, para devolução dos autos nº 2169-22.2010.811.0003, 

Protocolo 433504, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942063 Nr: 599-49.2020.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23340/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222-MT, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal manifestar quanto á 

presente Habilitação de Crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751024 Nr: 8298-04.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILBERTO ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437849 Nr: 6516-98.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA FERREIRA SARNAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, EDNEI DIAS 

IBRAHIM, NILSO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

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

OAB:6.218, VERGINIA CHINELATO - OAB:OAB/MT 24.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se em relação 

de fls.194/197.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709121 Nr: 4027-20.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANY APARECIDA DE ARRUDA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ORAZILIA FARNCISCA DA SILVA, 

FRANCISCO ALVES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 67 de 353



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FAUSTO DEL 

CLARO JUNIOR, para devolução dos autos nº 4027-20.2012.811.0003, 

Protocolo 709121, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005115-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI DJOVANA BRITO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005115-37.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: DANIELI DJOVANA BRITO DOS SANTOS EXECUTADO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais e pedido de tutela de urgência 

ajuizada por DANIELI DJOVANA BRITO DOS SANTOS em face de TIM 

CELULAR S.A, pugnando pela declaração de inexistência de débito, 

retirada da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e 

condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais. O 

pedido de tutela de urgência foi deferido, tendo sido determinada a 

exclusão da negativação no prazo de 05 dias, sob pena de aplicação de 

multa diária (id 4436516). Após regular prosseguimento, o feito foi 

sentenciado, tendo sido julgada parcialmente procedente a pretensão 

inicial para declarar a inexistência do débito e condenar a ré no pagamento 

de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de confirmar a liminar 

anteriormente concedida (id 9302282). Na manifestação de id 12295338, a 

parte autora informa o descumprimento da liminar, pleiteando pelo 

recebimento da multa. Após o trânsito em julgado, a parte requerente deu 

início à fase de cumprimento de sentença (id 15340980 – 14/09/2018), 

pugnando pelo recebimento do valor de R$ 10.000,00, atinente aos danos 

morais, e R$ 300.000,00 referente às astreintes. A demandada juntou 

comprovante de pagamento do débito principal, no valor de R$ 5.000,00, 

com acréscimos devidos. Na sequência, impugnou o cumprimento de 

sentença, ocasião em que se insurgiu contra o valor atribuído ao débito 

principal, destacando, ainda, a necessidade de redução do quantum 

correspondente à multa. Instada, a parte autora se manifestou, 

reafirmando os pedidos constantes no cumprimento de sentença. Após, 

vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. DO VALOR PRINCIPAL – 

CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS Sem delongas, ressai dos autos a 

existência de erro material na sentença. Isso porque durante a 

fundamentação, especificamente quanto aos danos morais, consignou-se 

a condenação da ré no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais-. Confira-se: 

“(...) Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Ao 

sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de 

danos morais deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), porque 

mostra-se adequado ao caso.” Já na parte dispositiva, o valor da 

condenação ficou equivocadamente estabelecido da seguinte maneira: 

“(...) JULGO PARCIALMENTE Num. 9302282 - Pág. 4 Assinado 

eletronicamente por: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO- 

13/08/2018 13:41:40 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAJFGVRRJK 

PROCEDENTE a ação, para declarar a inexistência dos débitos objeto da 

ação, CONFIRMAR a liminar deferida e CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de 

R$5.000,00 (dez mil reais)”. Entretanto, não há dúvidas de que o valor 

arbitrado a título de reparação pelos danos morais perfaz a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco) mil reais, e não 10.000,00 (dez) mil reais, sendo 

totalmente descabido o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo 

maior valor. Convém ressaltar que os sujeitos do processo devem se 

comportar com respeito ao fundamental princípio da boa-fé objetiva, assim 

como da lealdade e cooperação processual, repelindo-se, portanto, toda e 

qualquer conduta que atente contra esses postulados. Assim, tem-se por 

inequívoca a condenação por danos morais no montante de R$ 5.000,00 

(cinco) mil reais. DA MULTA Em termos finalísticos, a fixação das 

astreitentes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a não desnaturar o objetivo almejado, que é de 

compelir o devedor a cumprir a obrigação, obstando o indevido 

enriquecimento sem causa da parte credora (art. 413, 461, 536 e 537, §1º, 

CPC/2015). Frise-se, não se pode admitir a obtenção de vantagem 

indevida por qualquer das partes, razão pela qual, no caso concreto, 

inadmissível a pretensão de recebimento de valor superior a R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) a título de astreinte, haja vista que, 

quando arbitrada em R$ 500,00 por dia de descumprimento, superou 

sobremaneira o valor do débito questionado (R$ 61,00) e, agora, em muito 

supera o valor da condenação principal (R$ 5.000,00). Pontue-se que a 

parte autora, ciente da decisão liminar que lhe foi favorável, deixou para 

informar o seu descumprimento tão somente em 19/03/2018 (id 12295338), 

ou seja, mais de um ano depois de concedida a medida de urgência 

pleiteada (12/12/2016), quando as astreintes já totalizavam valor 

exorbitante. Esse comportamento certamente vai de encontro aos já 

citados postulados básicos das relações entre particulares, mormente o 

da boa-fé objetiva. Destarte, à luz das circunstâncias do caso concreto, 

em prestígio aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

necessária a limitação do valor máximo para a multa, a fim de, como 

mencionado, evitar o indesejado enriquecimento sem causa da parte, sem, 

contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. 

Esse entendimento, aliás, está em consonância com a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

APLICAÇÃO DA MULTA NO VALOR (ASTREINTE) PLENAMENTE EXIGÍVEL. 

ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE. ARBITRAMENTO QUE REFOGE 

AOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSÁRIA 

LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO PARA A MULTA. ACÓRDÃO EM 

HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO STJ. SÚMULA 

83 DO STJ. INCIDÊNCIA. NULIDADE POR CARÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 

1. Não há que falar em violação ao art. 1.029, III, Código de Processo 

Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo 

Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, 

ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. 2. Quanto à 

redução das astreintes nas instâncias ordinárias, no sentido de 

adequá-las aos parâmetros do Princípio da Razoabilidade e da 

Proporcionalidade, com o fim de se afastar eventual enriquecimento sem 

causa da parte contrária, incide a Súmula 83 do STJ, que determina a 

pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento 

adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a 

jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno 

não provido. (AgInt no AREsp 1443935/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 07/11/2019) 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE 

PROCEDIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REALIZAÇÃO 

DA CIRURGIA PELO SUS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. 

POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O valor da multa cominatória (astreintes) 

pode ser revisto a qualquer tempo, até mesmo de ofício (CPC/2015, art. 

537, § 1º), "não se revestindo da imutabilidade da coisa julgada, sendo 

insuscetível de preclusão, inclusive pro judicato" (AgRg nos EDcl no Ag 

1.348.521/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 

6/11/2015). Entendimento firmado em recurso especial repetitivo (REsp 

1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, DJe de 11/4/2014). 2. No caso, a multa pelo descumprimento da 

decisão que determinou ao plano de saúde que autorizasse a cobertura 

de procedimento cirúrgico para tratamento de hérnia de disco foi fixada em 

R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, tendo alcançado valor que ultrapassa R$ 

220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Verificada a desproporcionalidade 

em relação à obrigação principal, o valor foi reduzido para R$ 30.000, 00 

(trinta mil reais), a fim de melhor adequá-lo às circunstâncias da causa. 3. 
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Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 798.603/SP, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, 

DJe 11/09/2019) DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a 

impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, i) consigno o 

valor da condenação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, 

conforme fundamentado na sentença; e ii) reduzo as astreintes para R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), devendo o pagamento ser realizado no prazo 

de 05 (cinco) dias. Já realizado o depósito do valor principal, INTIME-SE a 

parte autora para que informe quanto à sua quitação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de concordância tácita. Após, voltem conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009367-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS FRANCISCO RIBEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISTAD COMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROMOFF OAB - SP0126949A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009367-49.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ZACARIAS FRANCISCO RIBEIRO - ME REQUERIDO: LISTAD 

COMUNICACOES LTDA Vistos e examinados. Sem delongas, AFASTO a 

alegada incompetência deste juízo, uma vez que é de adesão o contrato 

objeto de litígio, bem como por se aplicar ao caso as normas 

consumeristas e, mais ainda, por tratar-se o requerente de consumidor 

vulnerável técnica, jurídica e economicamente, de modo a se revelar 

prejudicado o seu acesso ao Poder Judiciário caso considerado o foro 

estabelecido. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – 

CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO – 

CONEXÃO – APLICABILIDADE DAS NORMAS DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. 1. É nula a cláusula de eleição de foro em contrato de 

adesão quando prejudica o direito de acesso ao Poder Judiciário e o 

consumidor é vulnerável técnica, jurídica e economicamente se comparado 

ao fornecedor de serviço e de produtos. 2. A existência de conexão com 

outra demanda não impede o consumidor de optar pela comarca do seu 

domicílio para ajuizar as demandas de seu interesse, por ter ao seu favor 

o princípio da facilitação da defesa, notadamente quando é vulnerável em 

relação à empresa agravada. Recurso provido. (TJ-MS - AI: 

14142568920198120000 MS 1414256-89.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 30/01/2020) Logo, DECLARO a nulidade da cláusula de eleição 

de foro. Por outro lado, tendo em vista a necessidade da busca pela 

solução consensual do conflito, preconizada nos arts. 3º, 6º e 139, V, do 

CPC/2015, assim como por se tratar de direito disponível, que admite a 

autocomposição, DESIGNO audiência de conciliação/mediação PARA O 

DIA 30 DE MARÇO DE 2020, ÀS 08h00min. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Fiquem as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir); 

e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Não sendo frutífera a tentativa 

de conciliação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001401-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VITORINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001401-30.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ANTONIO VITORINO DE 

SOUZA Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte autora para 

que proceda ao recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Após, independentemente de nova intimação, conclusos. II – Da busca e 

apreensão Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o oficial 

de justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em 

mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este venha 

a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para purgação 

da mora, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 911/1969. Destaco, desde 

já, que a contagem do prazo para purgação da mora inicia-se somente 

após a citação da parte requerida. Neste sentido: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – 

NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA 

COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA 

– POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não incorre em erro a decisão que 

veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de BUSCA e 

APREENSÃO embasado em alienação fiduciária, visando a sua VENDA 

ANTECIPADA, baseando-se na possibilidade de PURGAÇÃO da mora. O 

prazo da execução da liminar tem início após a citação. (N.U 

1009717-12.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69, após ter decretado a busca e 

apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD, conforme 

extrato em anexo. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos. Providencie-se a inserção do mandado em banco próprio de 

mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de sua entrega, 

lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, 

inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o 

seu valor. Executada a liminar, cite-se a parte requerida, para, em 05 

(cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se lhe aprouver; ou contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem 

apreendido, a parte requerida deverá realizar o pagamento da 

integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando 

depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as 

vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de 

Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção ao oficial 

de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000461-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROPAR AUTOPECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SANDRO MANSUR GIBRAN OAB - PR24500 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000461-07.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ELETROPAR AUTOPECAS LTDA EXECUTADO: SABIN 

SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP Vistos e 

examinados. Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por 
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SABIN SERVIÇOS AUTORIZADOS DE BOMBAS INJETORAS LIMITADA, por 

meio da qual pugna pela extinção do feito executivo no qual figura como 

executada, alegando, em síntese, a ausência de exigibilidade do título por 

estarem as duplicadas desacompanhadas dos respectivos aceites. 

Instada, a parte autora/excepta se manifestou, insurgindo-se contra a 

exceção. Após, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. A exceção 

de pré-executividade é admitida para discutir questões que podem ser 

reconhecidas de ofício pelo magistrado, desde que desnecessária dilação 

probatória. No caso concreto, não obstante sustente o excipiente que as 

duplicatas estão desprovidas de aceite e, por conseguinte, não seja o 

título executivo exigível, observa-se dos documentos apresentados que 

referidas duplicatas estão acompanhadas de nota fiscal, comprovante de 

entrega através da assinatura do recebedor e instrumento de protesto. 

Com efeito, uma vez instruído os autos com mencionados documentos, 

descabida se mostra a pretensão versada na exceção de 

pré-executividade, sobretudo porque ausentes elementos aptos a elidir a 

conclusão extraída e, mais ainda, em razão da impossibilidade de dilação 

probatória. Acerca do exposto, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 

DUPLICATA SEM ACEITE. APRESENTAÇÃO DA DUPLICATA 

ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. 

PROTESTO DO TÍTULO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. A matéria 

suscitada pela agravante, nulidade dos títulos executivos, é de ordem 

pública, justificando a oposição de exceção de pré-executividade, uma 

vez que não demanda dilação probatória, pois possível aferir a sua 

ocorrência ou não a partir da análise dos autos. 2. A duplicata sem aceite 

é título hábil a aparelhar o processo de execução se devidamente 

protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a 

entrega e recebimento das mercadorias. 3. No caso, a agravada 

colacionou os documentos hábeis a instruir a demanda executiva, 

porquanto consta nos autos as duplicatas, a cópia das notas finais 

eletrônicas emitidas, com a descrição minuciosa dos produtos vendidos e 

o respectivo comprovante de entrega das mercadorias, bem como o 

protesto dos aludidos títulos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AI: 02591322920198090000, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA 

PERILO, Data de Julgamento: 12/11/2019, 4ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 12/11/2019) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE 

ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO - DUPLICATA VIRTUAL - VINCULAÇÃO 

A BOLETOS ELETRÔNICOS E NOTAS FISCAIS - PROTESTO DO TÍTULO 

SEM ACEITE - COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS - ART. 

15 DA LEI 5474/68- REQUISITOS PREENCHIDOS PARA SUA EXECUÇÃO - 

SENTENÇA REFORMADA - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE 

REJEITADA - RECURSO PROVIDO. Ainda que se trate de duplicata virtual, 

emitida sem aceite, será considerada título executivo extrajudicial desde 

que o credor proteste o título, demonstre que a mercadoria foi entregue e 

caso o sacado não tenha comprovadamente recusado o aceite, no prazo 

e pelas razões descritas nos artigos 7º e 8º do Decreto-Lei 5474/68 

(entendimento consolidado nos Embargos de Divergência 1024691/PR).” 

(N.U 0032861-11.2015.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM 

ACEITE. COMPROVAÇÃO DO PROTESTO E DA ENTREGA E RECEBIMENTO 

DA MERCADORIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO 

ACERCA DA VALIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do 

art. 15 da Lei 5.474/68, no caso de duplicata desprovida de aceite, deverá 

ser comprovado o protesto, a entrega e o recebimento da mercadoria, 

assim como a ausência de recusa do aceite pelo sacado. 2. A discussão 

acerca da validade das assinaturas apostas nos documentos que 

instruem a ação executiva demanda dilação probatória, de modo que não 

pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade. 3. Agravo de 

Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (TJ-DF 

07100302320198070000 DF 0710030-23.2019.8.07.0000, Relator: FÁTIMA 

RAFAEL, Data de Julgamento: 04/09/2019, 3ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Logo, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO À luz dos argumentos acima delineados, REJEITO a exceção 

de pré-executividade de id 5890184. Intimem-se as partes acerca desta 

decisão, devendo a autora se manifestar requerendo o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Certifique-se a Secretaria quanto à oposição de embargos pela 

executada. Faculto à executada a apresentação de novos documentos 

para comprovação da alegada hipossuficiência, também no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016890-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016890-44.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. REQUERIDO: ALTIELE NUNES 

FERREIRA Vistos e examinados. Cuida-se de processo distribuído 

inicialmente para a 2ª Vara Cível desta comarca e posteriormente 

redistribuído para esta unidade, em virtude da parte requerida 

encontrar-se em recuperação judicial. Pois bem. O art. 52, III, da Lei 

11.101/2005 dispõe que o juiz que deferir a recuperação judicial “ordenará 

a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na 

forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo 

onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º 

do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 

3º e 4º do art. 49 desta Lei”. Ademais, importante esclarecer que a análise 

de essencialidade dos bens do recuperando é processada dentro dos 

autos de recuperação judicial, mediante requerimento da parte 

interessada, não se justificando a remessa destes autos ao juízo da 

recuperação. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

devolvam-se os autos à 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001612-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DALMOLIN TRANSPORTES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VIECELI OAB - SC13561 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001612-66.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): RODRIGO DALMOLIN TRANSPORTES - ME REU: FRIBON 

TRANSPORTES LTDA Vistos e examinados. Analisando os autos, 

observa-se que se trata processo endereçado ao Juizado Especial da 

Comarca de Rondonópolis/MT. Dessa forma, declino da competência de 

processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para um dos Juizados Especiais desta Comarca. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001514-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VETORASSO TOPJIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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AUTOR(A): ADRIANO VETORASSO TOPJIAN REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por 

ADRIANO VETORASSO TOPJIAN em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A – CEMAT (ENERGISA MT), titular da UC nº 

6/1286691-9, alegando ter sido surpreendido com duas faturas atinentes à 

cobrança por suposta recuperação de consumo, uma no valor de R$ 

61.041,27 e outra de R$ 5.421,88. Em razão do exposto, requer a 

concessão da liminar, a fim de que a ré suspenda a cobrança, 

abstendo-se de proceder ao corte de energia e/ou restabeleça, caso já 

realizado, assim como de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. É O RELATÓRIO. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência 

exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e ii) perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300,CPC/2015). 

Infere-se dos autos a presença dos requisitos necessários à concessão 

da medida pleiteada, haja vista que foram anexados documentos que 

indicam que os valores cobrados se referem à suposta recuperação de 

consumo, isto é, débitos pretéritos (ID 28745805), período superior a 1000 

(mil) dias, os quais não autorizam a suspensão do fornecimento de 

energia. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE 

ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO 

FORNECIMENTO – DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO 

DA LIMINAR NÃO CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA 

COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO 

DE FATURAS PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – 

FORNECIMENTO DE ÁGUA RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. (...) 2- “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é 

vedada a suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em 

razão de débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta 

regular, relativa ao mês do consumo.” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

20/10/2015, DJe 04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Por sua vez, o 

perigo de dano é ínsito e, caso não seja deferida a liminar, a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica ou a sua manutenção, caso já tenha sido 

realizada, aliada à possibilidade de negativação do nome do autor, 

fatalmente lhe provocará prejuízos, tendo em vista a importância e 

imprescindibilidade do serviço. De outro norte, a concessão liminar da 

tutela não tem o condão de causar prejuízos à concessionária, visto que, 

comprovada a legalidade do débito, poderá ser retomada a cobrança e as 

demais medidas cabíveis. Registre-se, porque relevante, que o caso não 

se subsume ao entendimento fixado pelo STJ no RESp 1412433, 

porquanto consta nas cópias das faturas que as cobranças se referem a 

mais de 1000 (mil) dias (id 28745805), ultrapassando, assim, o período de 

90 dias que autoriza o corte administrativo do fornecimento de energia 

elétrica por débito atinente à recuperação de consumo, quando aliado ao 

preenchimento de outros requisitos. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

presentes os requisitos do art. 300, CPC/2015, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar que a requerida suspenda a cobrança 

dos débitos discutidos nos autos, conforme faturas de id 28745805, 

abstendo-se de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora do requerente (6/1286691-9) e, caso já tenha interrompido, 

restabeleça no prazo máximo de 02 horas, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, DETERMINO que a 

concessionária se abstenha de negativar o nome da parte autora (em 

razão destes débitos), sob pena de multa diária também no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Já tendo ocorrido a negativação, OFICIEM-SE 

aos cadastros de proteção ao crédito para que procedam à exclusão do 

apontamento, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser observado, 

repita-se, os débitos adrede mencionados. Nos termos do artigo 334 do 

CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 06 DE ABRIL DE 

2020, ÀS 08:30 HORAS. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, em regime de plantão judiciário, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002221-54.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): VILMAR CAETANO DE ALMEIDA REU: SETPAR 

EMPREENDIMENTOS Vistos e examinados. I – Penhora online Defiro o 

pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 

o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma: KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 97.522.734/0001-72 R$ 

62.946,32 (sessenta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta 

e dois centavos) Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos 

valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. 

Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade. Após, 

intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal. II – Renajud Defiro o pedido 

para busca de veículos em nome da parte executada via Sistema 

RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar 

se possui interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização. III – Infojud Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD 

das declarações de renda da parte executada, referente aos últimos 03 

(três) exercícios. A resposta ficará arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias. IV – Serasa Havendo 

requerimento, defiro, desde já, a inclusão do nome da parte executada no 

cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, CPC. Restando 

parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, do Código de Processo Civil. Importante esclarecer que não se 

revela suficiente o mero pedido de reiteração do pedido de consulta aos 

sistemas já efetuada por este Juízo. Transcorrido o prazo in albis, 

aguarde-se o prazo de suspensão em arquivo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004980-88.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos e examinados. HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO 

ingressou com a presente AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. Relatou o autor, em breve síntese, que é cliente 

bancário do requerido; que contrato empréstimo do mesmo através da 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 199.800.316; que o requerido fez 

inserir a cobrança de encargos abusivos e ilegais no contrato, de modo 

que o saldo devedor se tornou impagável; que acabou celebrando outros 

empréstimos para honrar os débitos e atualmente a dívida cresceu de 

modo desequilibrado e exorbitante, sendo necessária revisão do contrato. 

Requereu o deferimento de tutela antecipada, para a suspensão da 

exigibilidade das parcelas contratuais vincendas e vincendas, bem como 

os efeitos da mora em relação às parcelas vencidas, além da exclusão do 

seu nome e dos fiadores dos órgão de proteção ao crédito. No mérito, 

pugnou para que o requerido seja compelido a trazer aos autos os 

extratos bancários de todos os contratos celebrados consigo; bem como 

um demonstrativo “amplo” com todos os pagamentos realizados pela 

Requerente a partir da data de abertura da conta corrente do autor, com a 

inclusão de todos os empréstimos já quitados. Solicitou, ainda, a 

decretação da nulidade das cláusulas contratuais que considera 

abusivas: os juros remuneratórios acima do limite de 12%; capitalização 

mensal de juros; incidência de comissão de permanência cumulada com 

correção monetária; incidência de multa acima de 2%, a incidir sobre 

eventual saldo devedor atualizado; cobrança de taxas e tarifas; e a 

devolução, em dobro, do que pagou indevidamente ao banco. Rogou pela 

inversão do ônus da prova e produção de prova pericial. Com a inicial 

vieram documentos. A tutela antecipada foi indeferida. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

da ação. Alegou a preliminar de inépcia da inicial, asseverando que da 

narrativa dos fatos não decorre uma conclusão lógica; a preliminar de falta 

de interesse de agir por carência da ação, sob o argumento de que o 

autor não comprovou a prática de qualquer ato injusto do réu que gerasse 

o seu interesse de agir. No mérito, defendeu a legalidade dos encargos 

cobrados e das cláusulas avençadas. O autor impugnou a contestação. 

As partes foram intimadas para especificar as provas que ainda 

pretendiam produzir. O autor pugnou pela produção de prova pericial e 

exibição de documentos pelo requerido. O réu postulou pelo julgamento 

antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. DA 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. A preliminar de inépcia da inicial, 

arguida pelo requerido, não merece acolhida. Como se sabe, nos termos 

do disposto no artigo 330, § 1º, do Código de Processo Civil, a petição 

inicial será inepta quando: i) faltar pedido ou causa de pedir; ii) da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; iii) o pedido for 

juridicamente impossível; iv) contiver pedidos incompatíveis entre si. 

Todavia, da leitura da exordial apresentada pelo autor, vê-se que houve o 

atendimento de todos os requisitos necessários à sua análise, pois dela 

se extrai, com clareza, tanto o pedido formulado quanto a causa de pedir. 

Assim, tendo a inicial demonstrado de forma suficiente os fatos, o pedido 

e a causa de pedir, proporcionando ao requerido o pleno exercício do 

contraditório e da ampla defesa, não há falar em inépcia. Nesse sentido: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C DANO MATERIAL - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - 

REJEITADA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A inicial é inepta quando 

não é possível aproveitá-la de nenhuma forma, mesmo após a 

determinação de emenda para complementação. Na espécie, vê-se que a 

exordial apresentada pelo autor/Apente preenche todos os requisitos 

necessários à sua análise, pois dela se extrai, com clareza tanto o pedido 

formulado quanto a causa de pedir, proporcionando, assim, o pleno 

exercício do contraditório e da ampla defesa. (...)”. (Ap 168953/2016, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 08/08/2018). Isto 

posto, REJEITO A PRELIMINAR. DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. 

Sustenta o requerido que a ação deve ser extinta sem julgamento do 

mérito porque o autor não tem interesse de agir, pois não teria 

demonstrado a prática de qualquer ato ilegal por parte do banco requerido. 

Pois bem. Sabe-se que o interesse de agir relaciona-se ao binômio 

necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a 

parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ter 

satisfeita a sua pretensão; já a adequação se refere à utilização de meio 

processual condizente com a solução da lide. Sobre o tema, a lição de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Interesse Processual. 

Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo 

para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional 

pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o 

interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou 

efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) Nesse 

contexto, se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como 

que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se 

afastar a preliminar postulada, sendo patente o interesse de agir do autor, 

uma vez que presente o binômio acima destacado. Dito isto, REJEITO A 

PRELIMINAR. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. No mais, 

consigno que o caso trazido à apreciação deste Juízo trata de nítida 

relação de consumo, havendo hipossuficiência da parte autora frente ao 

requerido, razão pela qual aplico ao feito as regras do CDC e DECRETO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Nesse sentido: TJ-CE - Apelação APL 

00085499420168060066 CE 0008549-94.2016.8.06.0066 (TJ-CE) - 

Jurisprudência•Data de publicação: 20/09/2017 - Ementa: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONSUMIDORA 

IDOSA E APOSENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA 

CONTRATAÇÃO. DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA 

INDEVIDOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ. 

NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DOS 

DESCONTOS INDEVIDOS. POSSIBILIDADE, DE FORMA SIMPLES. DANO 

MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. DA INCIDÊNCIA DO CDC - A discussão acerca da 

validade de contrato de empréstimo consignado deve ser analisada à base 

das disposições do Código de Defesa do Consumidor , por se tratar de 

relaçãode consumo, (artigos 2º e 3º), devendo-se assegurar a facilitação 

da defesa dos direitos do consumidor, mediante a inversão do ônus da 

prova (art. 6º, VIII). 2. DO CONJUNTO PROBATÓRIO ? O banco recorrido 

não apresentou qualquer documento junto à peça contestatória que 

comprovasse a autenticidade da celebração do suposto contrato. Por 

outro lado, o documento que instrui a exordial demonstra que o banco 

promovido efetivamente realizou descontos, decorrentes do suposto 

contrato de empréstimo consignado, na conta da suplicante onde recebe 

seu benefício de aposentadoria (fl. 16). 3. DA RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - Destarte, como o banco não se desincumbiu do ônus que lhe 

competia, de comprovar a regularidade da contratação, impõe-se a 

anulação do instrumento. Em razão da falha na prestação do serviço, o 

agente financeiro assumiu o dever de indenizar, decorrente da 

responsabilidade objetiva do fornecedor, respaldada no art. 14 do CDC e 

na Súmula 479 do STJ. 4. Não é o caso de julgamento conforme o estado 

do processo, razão pela qual, em consonância com o previsto no artigo 

357 do CPC, passo ao saneamento do feito. Inexistem questões 

processuais pendentes para serem resolvidas. A atividade probatória 

deverá recair sobre as seguintes questões: qual o percentual mensal de 

juros remuneratórios que o banco está cobrando do autor? O banco está 

cobrando juros capitalizados mensalmente? O banco está cobrando 

comissão de permanência cumulada com correção monetária? Qual o 

percentual de multa contratual que o banco está cobrando do autor? Quais 

são as taxas e tarifas cobradas pelo banco e quais valores? O banco 

cobra algum outro encargo do autor, qual seria e qual valor? DEFIRO a 

produção de prova pericial, requerida pela parte autora, uma vez que o 

objeto da lide depende de conhecimento especializado. Nomeio perito o 

perito contador JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA, devidamente cadastrado no 

banco de peritos deste juízo, que deverá cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe é cometido, independente de termo de compromisso (art. 

466). Com fulcro no disposto no artigo 465 do CPC, fixo o prazo de 30 dias 

para a entrega do laudo pericial, que deverá observar os requisitos do 

artigo 473 do CPC. Nos termos do §1º do citado dispositivo legal, as partes 

terão o prazo de 15 dias para, querendo, se manifestarem na forma dos 

incisos I, II e III. Arbitro os honorários periciais no valor de R$5.000,00 a 
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serem pagos pelo autor, que requereu a perícia; e devolvidos ao 

requerente pelo banco, caso a ação seja procedente. Veja-se: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS 

PERICIAIS– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CUSTEIO PELO 

SUCUMBENTE AO FINAL DO PROCESSO - RESCURSO PROVIDO. 1. A 

inversão do ônus da prova prevista no art. 333 do CPC não dá ensejo à 

inversão da obrigação do pagamento de perícia previsto no art. 33 do 

mesmo diploma legal. 2. Na hipótese de deferimento de assistência 

judiciária gratuita, os honorários periciais não devem ser pagos no curso 

do processo, mas devem ser pagos ao final da ação pela parte 

sucumbente. 3. Caso o autor, beneficiário de justiça gratuita, seja o 

sucumbente, incumbe ao Estado, e não a ele, o pagamento dos honorários 

periciais.” (AI 97332/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

27/11/2014). Declaro o feito saneado, nos termos do artigo 357 do CPC. 

Determino que o banco requerido forneça ao perito judicial todos os 

documentos que se fizerem necessários para a elaboração da prova. 

Intimem-se as partes desta decisão, a fim de que, querendo, 

manifestem-se no prazo do §1º do art. 357, apresentando seus quesitos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002221-54.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): VILMAR CAETANO DE ALMEIDA REU: SETPAR 

EMPREENDIMENTOS Vistos e examinados. I – Penhora online Defiro o 

pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 

o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma: KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 97.522.734/0001-72 R$ 

62.946,32 (sessenta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta 

e dois centavos) Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos 

valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. 

Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade. Após, 

intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal. II – Renajud Defiro o pedido 

para busca de veículos em nome da parte executada via Sistema 

RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar 

se possui interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização. III – Infojud Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD 

das declarações de renda da parte executada, referente aos últimos 03 

(três) exercícios. A resposta ficará arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias. IV – Serasa Havendo 

requerimento, defiro, desde já, a inclusão do nome da parte executada no 

cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, CPC. Restando 

parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, do Código de Processo Civil. Importante esclarecer que não se 

revela suficiente o mero pedido de reiteração do pedido de consulta aos 

sistemas já efetuada por este Juízo. Transcorrido o prazo in albis, 

aguarde-se o prazo de suspensão em arquivo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001552-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINA DA SILVA OCAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001552-93.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): LINA DA SILVA OCAMPOS REU: BANCO BRADESCO Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação anulatória de seguro de vida c/c 

indenizatória e pedido de tutela de urgência ajuizada por LINA SOARES DA 

SILVA em face do BANCO BRADESCO S/A, por meio da qual alega ser 

titular da conta nº. 0012560-1, agência: 0252, tendo sido surpreendida, em 

janeiro de 2018, com supostos descontos indevidos atinentes a um 

contrato de seguro de vida. Em sede de tutela de urgência, requer seja 

determinada a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária. Com a 

inicial foram apresentados documentos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Para a 

concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e ii) perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo (art. 300, CPC/2015). No caso concreto, em que pesem os 

argumentos da requerente, não há elementos que atestem a probabilidade 

do direito alegado, porquanto foi anexado apenas um único extrato 

bancário, aparentemente datado de 22/01/2018, indicando a ocorrência de 

três descontos, em datas diversas, as quais não permitem concluir com 

exatidão se todos são atinentes ao ano de 2018. Somado a isso, também 

não se observa a presença do perigo de dano. Isso porque, como já 

salientado, o único extrato apresentado pela parte autora é do ano de 

2018, não havendo provas de que os descontos continuam sendo 

realizados, o que descaracteriza a urgência e a consequente 

necessidade de concessão da tutela de urgência pleiteada. Dessa forma, 

ausentes os requisitos legais, o indeferimento do pedido de tutela de 

urgência é medida que se impõe, não havendo óbice em eventual reanálise 

em momento posterior, caso apresentados novos documentos. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 06 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

09:00 HORAS. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis – MT (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição, os autos serão conclusos para homologação 

judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o 

prazo para contestação será contado a partir da realização da audiência. 

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002221-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR CAETANO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETPAR Empreendimentos (REU)
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002221-54.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): VILMAR CAETANO DE ALMEIDA REU: SETPAR 

EMPREENDIMENTOS Vistos e examinados. I – Penhora online Defiro o 

pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 

o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma: KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 97.522.734/0001-72 R$ 

62.946,32 (sessenta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta 

e dois centavos) Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos 

valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. 

Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade. Após, 

intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal. II – Renajud Defiro o pedido 

para busca de veículos em nome da parte executada via Sistema 

RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar 

se possui interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização. III – Infojud Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD 

das declarações de renda da parte executada, referente aos últimos 03 

(três) exercícios. A resposta ficará arquivada em pasta própria na 

secretaria, sendo vedada a extração de cópias. IV – Serasa Havendo 

requerimento, defiro, desde já, a inclusão do nome da parte executada no 

cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, CPC. Restando 

parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, do Código de Processo Civil. Importante esclarecer que não se 

revela suficiente o mero pedido de reiteração do pedido de consulta aos 

sistemas já efetuada por este Juízo. Transcorrido o prazo in albis, 

aguarde-se o prazo de suspensão em arquivo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014130-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MARINOTTI SANCHES (AUTOR(A))

ELIAS BRUM KONZEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EWELYZE PROTASIEWYTCH OAB - PR54953 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REU)

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REU)

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1014130-25.2019.8.11.0003 AUTOR(A): CLAUDEMIR 

MARINOTTI SANCHES, ELIAS BRUM KONZEN Advogado do(a) AUTOR(A): 

EWELYZE PROTASIEWYTCH - PR54953 Advogado do(a) AUTOR(A): 

EWELYZE PROTASIEWYTCH - PR54953 REU: GRANLIDER TRANSPORTES 

E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME, BOM FUTURO AGRICOLA 

LTDA, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. DECISÃO Vistos e 

examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente 

ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como 

não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto 

no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001961-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA SOARES INFANTINO (AUTOR(A))

TIELLI SOARES INFANTINO (AUTOR(A))

TAIRINNI SOARES INFANTINO (AUTOR(A))

APARECIDA PEDROSA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO DE AQUINO LINS OAB - MT21050-O (ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI OAB - MT6796-O (ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA (REU)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR OAB - PR0055846A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001961-40.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): APARECIDA PEDROSA SOARES, TAIRINNI SOARES 

INFANTINO, TAISA SOARES INFANTINO, TIELLI SOARES INFANTINO REU: 

BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA, GENERALI 

BRASIL SEGUROS S A Vistos e examinados. Homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Dispenso as partes do pagamento das custas remanescentes, nos termos 

do art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na 

forma pactuada. Transitado em julgado, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MANUEL BARRETO CASIMIRO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

CARVALIMA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001643-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIS MANUEL 

BARRETO CASIMIRO DANTAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS POLO PASSIVO: WHIRLPOOL 

ELETRODOMESTICOS AM S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001645-56.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FLAVIA ALVES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE 
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E SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 30/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001646-41.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GREICE DA 

SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 30/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CRISTINA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001649-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARLI CRISTINA 

DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE E 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 5 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIANE FERREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001650-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDIANE 

FERREIRA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 30/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001651-63.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROBERTO 

CARLOS BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 30/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DORNELAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001655-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VANESSA 

DORNELAS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 30/03/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001670-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO RHEMA EDUCACAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA MACIAS NOGUEIRA OAB - PR34051 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA THUM DE CASTRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001670-69.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:INSTITUTO 

RHEMA EDUCACAO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GRASIELA MACIAS NOGUEIRA POLO PASSIVO: CLAUDIA THUM DE 

CASTRO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 14:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001511-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOBINO PAULO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 75 de 353



da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011370-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENILDES ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014970-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BATISTELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014970-35.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LUCIMAR BATISTELLA EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Compulsando detidamente o feito, observo que a parte autora, propôs 

perante este juízo pedido de cumprimento de sentença, objetivando o 

recebimento de honorários advocatícios. Pois bem. Da análise de petição 

de cumprimento observa-se que a Exequente não cumpriu com as 

disposições legais atinentes ao mencionado procedimento, posto que o 

art. 524 do Código de Processo Civil determina quais são os requisitos da 

mencionada petição, veja-se: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 

será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 

3º ; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as 

respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da 

correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos 

juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos 

obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, 

sempre que possível. [grifou-se] Analisando-se a petição do presente feito 

verifica-se que nem mesmo sequer constou o nome dos Executados, 

quiçá os demais requisitos mencionados. Cediço que os feitos que 

tramitam perante este juízo são regidos por princípios próprios que 

norteiam todo o microssistema dos juizados especiais, dentre eles a 

informalidade, oralidade e simplicidade, mas isso não significa que o 

formalismo processual deva ser deixado de lado, até mesmo porque no 

presente feito trata-se de petição elaborada por advogado em causa 

própria, de modo que o formalismo deve ser observado. In casu, não se 

pode prosseguir com o feito ante a irregularidade da petição inicial. Assim, 

a extinção e arquivamento do processo é medida que se impõe. Ademais, 

nos termos do § 1º do artigo 51 da Lei 9.099/95, “A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso I e IV, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 51, §1º da Lei 9.099/95. Sem custas e 

honorários (artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpre-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010369-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GALVAO RONDONOPOLIS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS RODRIGUES LACERDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CRISTINA BRITO CAMPOS COSTA (REQUERENTE)

ALENCAR ALVES COSTA (REQUERENTE)

LECTICIA CAMPOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001689-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALENCAR 

ALVES COSTA e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIRLÉIA 

STROBEL POLO PASSIVO: AVIANCA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001696-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CASTRO BERTICELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001696-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIANA 

CASTRO BERTICELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE 

LIMA CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: PASSAREDO TRANSPORTES 

AEREOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001704-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER MITSUCAR COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SABINO DOS SANTOS LOPES OAB - MT27823/O-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR MARRA DA FONSECA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012565-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CERRADO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO MENDONCA FONSECA OAB - GO48271 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO POCOS ARTESIANOS LTDA - ME (EXECUTADO)
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Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDINA FERREIRA DE SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO OAB - MT25593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001713-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NIVALDINA 

FERREIRA DE SENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIELA 

BUQUIGARE ARAUJO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

02/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014900-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - 022.221.201-28 

(REPRESENTANTE)

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALCI BREMBATI CORDOVA (INTERESSADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016561-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA BORGES BUENO (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016617-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELI APARECIDA GONCALVES (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016637-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA OLIVEIRA GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016657-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELICE DA SILVA BRITO (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014017-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013611-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE RESENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEDERSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1013611-50.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:MARILENE 

RESENDE DA SILVA POLO PASSIVO: WEDERSON PEREIRA DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da DEFENSORIA PÚBLICA acerca 

da r. sentença de extinção, parte dispositiva a seguir transcrita: "(...) A 

presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 
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audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais.". Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020/JAF (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001639-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IVONE GOMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 14/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001644-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001644-71.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSILDO 

RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 14/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001647-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FLAVIA ALVES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE 

E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 14/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ELVIS SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001648-11.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JULIANO ELVIS 

SOUZA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE 

E SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 14/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001652-48.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDIRENE 

MARIA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

14/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001653-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDIRENE 

MARIA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 14/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011413-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GELLIANE LOURENCO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EVALDO LÚCIO DA 

SILVA OAB-MT 10.462 PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS SOBRE O PAGAMENTO REALIZADO (EVENTOS 28055129, 

28055132, 28055135 E 28055136) E CONCORDANDO, PARA INFORMAR 

OS DADOS BANCÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DORNELAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001654-18.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VANESSA 

DORNELAS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 14/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013091-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE MOREIRA DE LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN OAB - MT19637/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. DANIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA PERIN OAB-MT 19.637 DA REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 14/05/2020 ÀS 

15:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NASCIMENTO CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES OAB - MT17292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MABIA CHRISTIANE DE SOUSA GOMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. DEYSE DAYANE 

ROCHA NUNES OAB-MT 17.292 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 14/05/2020 ÀS 

10:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012567-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. LIDIANY SILVA 

NUNES OAB-MT 19.877 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 26/11/2019 ÀS 

10:30HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015723-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ALMEIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDERALDO LUIZ PUGLIERO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA CHAVES PUGLIERO OAB - SP334690 (ADVOGADO(A))

 

Considerando o acordo noticiado pelas partes, cancelo a audiência de 

conciliação, intimo as partes para ciência e faço conclusão do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA REGINA SOUZA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001687-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NUBIA REGINA 

SOUZA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIELLE 

BARBOSA DE BRITO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 14/05/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ANTONIO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

THIAGO DOS ANJOS ARAUJO OAB - MT24862/O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYZA MARIA DE ARAUJO 05820468155 (REQUERIDO)

GUILHERME COSTA SANTOS 70021786100 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001694-97.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RONALDO 

ANTONIO DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO DOS 

ANJOS ARAUJO, MARIA DE FATIMA GOMES COELHO, ANDRE LUIZ 

GOMES DURAN POLO PASSIVO: GUILHERME COSTA SANTOS 

70021786100 e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 18/05/2020 Hora: 08:00 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001700-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HANNA RUS FARMACIA DE MANIPULACAO LIMITADA - ME 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001700-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HANNA RUS 

FARMACIA DE MANIPULACAO LIMITADA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA POLO 

PASSIVO: Banco Safra S-A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 18/05/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001701-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CASTRO BERTICELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001701-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIANA 

CASTRO BERTICELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE 

LIMA CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 18/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE RIBEIRO DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R.P. DOS ANJOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001707-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SERGIO 

HENRIQUE RIBEIRO DE MOURA POLO PASSIVO: R.P. DOS ANJOS & CIA 

LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 18/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008260-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. C. D. C. (REQUERENTE)

A. C. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO OAB - MT8995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1008260-67.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para que traga aos autos cópia da 

certidão de nascimento e CPF dos requerentes, para que possa ser 

implantada a pensão alimentícia junto ao INSS, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 5 de fevereiro de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000940-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. P. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000940-58.2020.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente, através do(a) patrono(a), para, no prazo de 5 dias, indicar o 

número da conta bancária atualizada para depósito dos descontos em 

folha de pagamento, possibilitando a expedição do respectivo ofício, a ser 

cumprido juntamente com o mandado de intimação da parte execuatda. 

Rondonópolis/MT, 5 de fevereiro de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000309-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. K. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER ULISSES DE OLIVEIRA OAB - SP309764 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000309-22.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte autora e a parte requerida, por intermédio de seus respectivos 

patronos, para que materializem os mandados de registro de imóveis , 

instruindo com cópia da inicial e sentença e procedam aos devidos 

registros junto aos cartórios competentes. Rondonópolis/MT, 5 de 

fevereiro de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001535-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

CESAR RODRIGUES BALDUINO NETO OAB - 632.630.171-87 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAILA MURAD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - 213.363.668-42 (PROCURADOR)

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - 265.690.598-23 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001535-57.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise da 

petição inicial de ID: 28763048, nota-se que a parte autora não requereu o 

benefício da gratuidade da justiça e nem fez o recolhimento das custas 

judiciais. Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), atendendo às 

disposições do art. 320, do Código de Ritos, juntando aos autos as guias 

de recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. Expeça-se o necessário. 
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Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001628-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAYLSON PEREIRA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LIMA SANTANA OAB - MT23570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PEREIRA MAGALHAES (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001628-20.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise da 

petição inicial de ID: 28840994, nota-se que a parte autora não requereu o 

benefício da gratuidade da justiça e nem fez o recolhimento das custas 

judiciais, bem como não carreou aos autos o título executivo judicial que 

fixou os alimentos os quais a presente ação pretende exonerar. 2. Sendo 

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

emendar a inicial (art. 321, do CPC), atendendo às disposições do art. 320, 

do Código de Ritos, juntando aos autos as guias de recolhimento das 

custas e taxas judiciais, e o titulo executivo judicial que embasa a presente 

ação, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do 

CPC). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 443183 Nr: 11851-98.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CES, LSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDC, MFOC, ROA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisla Estela Miranda Porto - 

OAB:MT0022325O, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, 

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JANIELLY LOPES DOS SANTOS - OAB:19882/O

 Processo n.º 11851-98.2010.8.11.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, verifica-se que a parte autora informa 

ao juízo, às fls. 151/155, empresa habilitada a realizar o exame pericial 

com a exumação do cadáver do falecido.

 2. Assim, antes de deliberar quanto a esse pleito (fl. 151), considerando o 

valor elevado do orçamento apresentado, bem como todas as questões 

burocráticas que envolvem a realização do referido exame, como por 

exemplo a autorização para transporte interestadual do material exumado 

até Campo Grande-MS, determino que seja oficiado à Secretaria de Saúde 

do Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 (quinze dias), informe 

a este juízo quanto à existência de laboratório conveniado para a 

realização do exame pericial de DNA através da exumação de cadáver a 

expensas do Estado de Mato Grosso, bem como todos os procedimentos 

necessários para tal.

3. Com a resposta do ofício, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008870-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTRO GIMENEZ (REQUERENTE)

LEONARDO RODRIGUES TEBURCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO MORAES OAB - MT0004732S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008870-64.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL aforada por FERNANDA CASTRO GIMENEZ 

TEBURCIO e LEONARDO RODRIGUES TEBURCIO (qualificados na peça 

vestibular), onde expõem os autores, em síntese, que são casados em 

regime de comunhão parcial de bens desde 28.12.2018, que têm um filhO, 

ainda menor, bem como que não há bens a partilhar. 2. A inicial foi 

instruída com todos os documentos necessários à propositura da ação, 

onde os autores avençaram acerca da guarda, direito de visitas e 

alimentos em relação ao menor, além de postularem a decretação do 

divórcio. 3. O representante do Ministério Público opinou favoravelmente à 

homologação dos pedidos (ID: 28389690). 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes 

têm legitimidade e estão bem representadas, sendo que pela análise dos 

autos se verifica que há prova da existência do matrimônio (ID: 22699220), 

bem como que foram atendidos todos os requisitos legais para decretação 

do divórcio postulado. 6. Ante a possibilidade da dissolução do casamento 

estampada no art. 226, §6º, da Constituição da República, com a redação 

que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n.º 66, outro caminho não há 

senão decretar o divórcio, conforme pleiteado na inicial. 7. Estando os 

requerentes em comum acordo e diante da regularidade das cláusulas 

avençadas, homologo, por sentença, o acordo entabulado na inicial para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, pelo que, ex vi do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Digesto Processual Civil, c.c. art. 1.571, inciso IV, do 

Código Civil, decreto o divórcio postulado por FERNANDA CASTRO 

GIMENEZ TEBURCIO e LEONARDO RODRIGUES TEBURCIO (qualificados 

nos autos), devendo ser expedido o termo de guarda do menor em favor 

da genitora. 8. O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual 

seja, FERNANDA CASTRO GIMENEZ. 9. Sem condenação em custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 10. Notifique-se o representante do 

Ministério Público. 11. Averbe-se a presente decisão no assentamento do 

registro civil. 12. Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil 

competente, expedindo-se os mandados de inscrição e averbação. 13. 

Tendo as partes renunciado ao prazo recursal, a presente transita em 

julgado com sua publicação, após, arquivem os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007213-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOURA GAZOLA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRIGIDA GONCALVES PARREIRAS (TESTEMUNHA)

WILSON MATOS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JOSAIRSON ROCHA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007213-24.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM aforada por 

ANTONIO ALVES DE SOUZA em face de MARCELO MOURA GAZOLA 

(qualificados na peça vestibular). 2. A parte requerida em sua 

contestação concordou com os termos da inicial (ID: 25791708). 3. A 

inicial foi instruída com os documentos necessários à propositura da 

demanda, procurações e demais documentos pessoais. 4. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes têm 

legitimidade e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou 

questões pendentes de solução, pelo que a homologação do acordo é 

medida que se impõe. 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, julgo procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do 
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art. 487, inciso III, a, do Estatuto Processual Civil c.c. art. 1.723, caput, do 

Código Civil, reconheço, com efeito ex tunc, a união estável post mortem 

havida entre ANTONIO ALVES DE SOUZA e ALMINDA LARANJEIRA DE 

MOURA (qualificados nos autos), mantida pelo período de 2001 até 

28.07.2018, data do falecimento desta. 7. Sem condenação em custas e 

nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013167-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

 

Em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem efetivamente produzir, no prazo comum de quinze dias. Em 

caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo juízo

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013167-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

 

Intime-se parte requerida/reconvinte para manifestar-se quanto aos 

documentos apresentados derradeiramente via petição de ID 25563255, 

fixando prazo de quinze dias para tal. Em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10º do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instituídos pela nova lei adjetiva, especifiquem as partes, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem efetivamente produzir, no prazo 

comum de quinze dias. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas 

testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo 

juízo

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008873-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. G. A. (AUTOR(A))

H. G. A. (AUTOR(A))

V. R. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

O. L. D. A. J. (REU)

 

REITERO A INTIMAÇÃO DA PARTE autora, para que informe se o endereço 

informado derradeiramente está disposto no município de Guiratinga-MT 

eis que mencionou a localização no povoado de Vale Rico, devendo 

informar com precisão qual a distância entre a estância amaral e a 

comunidade vale rico, notadamente qual a distancia entre a r. estância e a 

margem da Rodovia, declinando com exatidão o numero do KM da BR e a 

extensão a ser percorrida na estrada vicinal, sob pena de restar 

prejudicada a diligência. Fixo o prazo de 15 dias para que a informação 

aporte aos autos, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002036-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. M. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO OAB - MT19352/O 

(ADVOGADO(A))

 

A teor dos documentos encartados à manifestação vertida no ID n. 

26395938, intime-se o requerido, para manifestação. Intime-se o requerido 

para que venha a informar o seu endereço atualizado, no prazo de quinze 

dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005035-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDRILL FABIANO CASSOL OAB - MT26447/O (ADVOGADO(A))

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. N. D. S. S. (REU)

K. S. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1005035-68.2019.8.11.0003. VISTOS. Especifiquem as partes, 

de forma fundamentada, as provas que pretendem efetivamente produzir, 

no prazo de 15 dias. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas 

testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo 

juízo. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 22 de dezembro de 2019. (assinatura digital) Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000936-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. K. (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, venha a 

apresentar cópia de sua certidão de casamento (atualizada), bem como da 

certidão de nascimento do falecido (atualizada), eis que documento 

indispensável à demanda, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

No mesmo prazo e sob a mesma pena, haverá de apresentar certidão 

negativa ou positiva de dependentes do falecido expedida pelo INSS.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001153-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON JOSE PEREIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA MARIA SOARES PEREIRA (DE CUJUS)

 

Intime-se a parte autora para esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias 

(sob pena de extinção), qual o interesse processual 

(necessidade-utilidade-adequação) no processamento do presente, haja 

vista que o inventário negativo não é requisito prévio ao pleito de alvará 

judicial de levantamento de valores anunciado na peça de ingresso, 

bastando a declaração respectiva, acompanhada de documentos 

pertinentes (declarações particulares, por exemplo).

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO
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Processo Número: 1012271-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS REIS BIUDES VILLAR (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL AMARAL BIUDES VILLAR (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1012271-71.2019.8.11.0003 Vistos etc., A emenda apresentada ao ID 

26631300 não atende o quanto perquirido no despacho retro (ID 

24829269). Faculto, pela última vez, a intimação da parte interessada para, 

no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, instruir o feito com a 

concordância expressa da cônjuge supérstite do falecido acerca do 

pretenso alvará judicial inaugurado na forma de inventário, eis que 

evidente o interesse da mesma em resguardar eventual quantum 

comunicável na constância do relacionamento, providência esta a ser 

adotada pelos requerentes e não debitada ao juízo. Com efeito, a parte 

autora sequer promoveu a regularização da representação processual 

dos herdeiros indicados na peça de ingresso, requisito este indispensável 

a inauguração da ação de jurisdição graciosa em tela, não obstante o 

pedido sob a simbologia de inventário. Deveras, sopesando-se que o 

falecido deixou a título de sucessão apenas numerários disponíveis de 

levantamento junto a Prefeitura Municipal, sua transferência independe de 

inventário ou arrolamento, aplicando-se na espécie in comento, por 

analogia, o disposto no art. 666, do CPC. A propósito: “ALVARÁ JUDICIAL. 

PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA 

BANCÁRIA, EM NOME DO DE CUJUS. 1. O pedido de expedição de alvará 

judicial é cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, existirem 

valores deixados pelo de cujus e que não foram por ele utilizados, seja em 

depósitos bancários, seja em conta de poupança, saldo de FGTS, 

PIS/PASEP ou resíduos salariais. Inteligência da Lei nº 6.858/80. 2. No 

entanto, quando existem bens em nome da de cujus a inventariar, o pedido 

de expedição de alvará deve ser formulado nos autos do processo de 

inventário. 3. No caso dos autos, é cabível a expedição de alvará 

autorizando o levantamento dos valores depositados na conta bancária da 

de cujus a partir do óbito, no montante correspondente ao valor dos 

alimentos destinados aos recorrentes, pois pertence aos filhos, devendo o 

saldo remanescente, se houver, ser alvo do processo de inventário. 

Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível, Nº 70082465568, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em: 27-11-2019). Logo, necessária a 

regularização da representação processual de todos os interessados no 

levantamento dos valores, acompanhado dos respectivos documentos de 

identificação, resguardando-se, ainda, o eventual interesse da cônjuge 

supérstite do falecido. No mais, remanesce de cumprimento a 

apresentação da competente certidão de casamento do extinto, conforme 

já assinalado no ID 24829269. Destarte, reitere-se a intimação da parte 

autora para adotar as providências suprarreferidas, no prazo de 15 

(quinze) dias, tudo sob pena de indeferimento da inicial (art. 320 e 321, 

parágrafo único, do CPC). Independentemente de manifestação, renove-se 

a conclusão. Às providências. Rondonópolis/MT, 02 de fevereiro de 2020. 

(Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000933-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CURVO RIVELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0016484A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000933-66.2020.8.11.0003 Vistos etc., Tendo em vista a ausência de 

apresentação de certidão de óbito do genitor do falecido, faculto à 

requerente a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (sob pena de 

extinção), a fim de esclarecer a existência de ascendente do ‘de cujus’, 

indicando-o a compor o feito, em sendo o caso, com o fito de verificar a 

legitimidade dos sucessores do falecido, em atenção a ordem de vocação 

hereditária descrita no art. 1.829, II, do Código Civil. Alternativamente, no 

referido prazo, poderá a autora apresentar certidão de óbito respectiva, 

não se prestando o documento vertido no ID n. 28293149 para tal. Por fim, 

em homenagem ao principio da colaboração, registro ter efetivado 

pesquisa perante o sistema BACENJUD, encontrando a informações de 

valores a serem levantados perante o Banco do Brasil, consoante extrato 

anexo. Com ou sem manifestação, renove-se a conclusão. Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 28 de Janeiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016534-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ANDRADE OAB - MT22462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIDELMA DAS NEVES (DE CUJUS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE inventariante apresentar, juntamente com as 

primeiras declarações, os seguintes documentos: a) certidão negativa de 

débito federal, estadual e municipal em nome da extinta; b) havendo mais 

herdeiros, a qualificação completa desses a fim de possibilitar a citação ou 

a regularização processual em caso de não existir litígio sobre o 

patrimônio inventariado, acompanhado dos documentos pessoais (RG, 

CPF e certidão e nascimento e/ou casamento); c) documento hábil a 

comprovar a propriedade de eventuais bens registrados em favor da 

autora da herança e, em caso de existência de bens imóveis a matrícula 

atualizada, conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil; d) certidão 

negativa de testamento, nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 

56/2016-CNJ, em nome da extinta; e) Guia de Informação e Apuração de 

ITCD devidamente acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

patrimonial inventariado, com a comprovação do pagamento do tributo ou 

declaração de isenção do mesmo; sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016900-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CICERO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO MANOEL DE CARVALHO (INVENTARIADO)

 

Intime-se o inventariante para apresentar, em igual prazo, os seguintes 

documentos: a) cópia do termo de ajuste levado a efeito junto ao CEJUSC 

local, a fim de dirimir eventual partilha lançada quando do divórcio; b) 

documentos comprobatórios da propriedade dos bens pertencentes ao 

acervo, devidamente registrados em prol do falecido; c) certidões 

negativas de débito municipal, estadual e federal em nome do autor da 

herança; d) certidão negativa de testamento, nos moldes do art. 2º, do 

Provimento n.º 56/2016-CNJ e art. 618, V, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005231-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA MALAQUIAS OAB - MG48919 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cédula de Identidade (REQUERIDO)

MARIA VIEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Intime-se a inventariante, via Dje, para no prazo improrrogável de 30 

(quinze) dias cumprir integralmente as deliberações do decisum ID 

20248432, assim como os comandos exarados nesta oportunidade, não 

sendo suficiente para esse fim novel requerimento de suspensão.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016521-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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R. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOUBHIE OAB - SP250220 (ADVOGADO(A))

GABRIEL FORTES OAB - SP372896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1016521-50.2019.8.11.0003. Vistos etc., I. Prima facie, a teor do declínio 

de competência levada à efeito pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tupi 

Paulista/SP, recebo o feito no estado em que se encontra, ratificando os 

atos emanados do r. Juízo. II. Por oportuno, diante das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito 

apresentado, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

sessão de tentativa de autocomposição (CPC, art. 139, VI e Enunciado n° 

35 do ENFAM), notadamente considerando que a demandante é 

domiciliada em outro Estado da Federação, manifestação em sede de 

réplica os parcos recursos para deslocamento. III. Doravante, embora o 

Código de Processo Civil não preveja fase exclusiva de especificação de 

provas e delimitação dos pontos controvertidos de fato e de direito, 

entendo que, do espírito do diploma processual, não é possível atingir a 

fase de organização e saneamento do processo sem que as partes 

tenham a possibilidade de influenciar a decisão judicial (CPC, art. 9º). 

Assim, considerando a possibilidade das partes influenciarem a decisão 

saneadora, com a especificação de provas e outros aspectos, longe de 

violar o espírito do atual CPC confirma a sua propensão à cooperação de 

todos os agentes. Destarte, visando ao saneamento e ao encaminhamento 

da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do 

Código de Processo Civil, que estabeleceram os Princípios da Cooperação 

e não-surpresa, bem como a celeridade processual, deverão as partes, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de preclusão: a) Especifiquem as 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento; 

Em caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deve 

ser articulado de modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e 

distribuição do ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, do CPC); 

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Por oportuno, ressalvo, que a especificação de provas não 

obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser 

reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC. IV. Por fim, no mesmo 

prazo, deverá a autora instruir o processo com cópia atualizada da 

matricula dos imóveis indicados na inicial. Intimem-se. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2019. (assinatura digital) Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006608-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. F. S. B. (REQUERENTE)

N. M. S. (REQUERENTE)

N. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

 

A teor do laudo constante dos autos (ID 24546137), especifiquem as 

partes, de forma fundamentada, as provas que pretendem efetivamente 

produzir, no prazo de 15 dias. Em caso de prova oral, deverão declinar 

quantas testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor adequação da 

pauta pelo juízo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005015-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. P. D. F. (REU)

 

Intime-se a autora para que apresente instrumento de procuração no 

prazo de cinco dias, convertendo-se o pedido autoral em consensual

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003366-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. O. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A. R. O. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

K. R. O. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intime-se a requerida para que atualize o seu endereço nos autos, no 

prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004823-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. M. D. N. (AUTOR(A))

G. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA AUDIÊNCIA Designada para o dia 01 de abril de 

2020, às 15 horas para realização de audiência de instrução e julgamento. 

O rol de testemunhas deverá ser depositado no prazo de cinco dias, 

contados do presente despacho (CPC, 357, § 4º), providenciando as 

partes a intimação das testemunhas Em não sendo apresentado rol de 

testemunhas no prazo acima estipulado, certifique-se, renovando-se a 

conclusão para retirada do processo de pauta de julgamento.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013879-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. D. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR para 

valorar a causa relativamente ao pedido de guarda e regulamentação de 

visitas, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível 

(CPC, art. 291) assim como promover o recolhimento da taxa judiciária e 

custas judiciais correspondente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de não processamento do pedido e prosseguimento da demanda tão 

somente em relação aos alimentos vindicados em favor da criança, que 

deixo de analisar nesta oportunidade, em razão da ausência de pedido 

fundamentado na urgência.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015471-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. (REU)

E. O. C. (REU)

A. C. O. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1015471-86.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ação de revisão 

alimentos proposta por EDICARLOS DA SILVA OLIVEIRA em face de ANNE 

CAROLINE OLIVEIRA CHAVES e ENZO OLIVEIRA CHAVES (representados 

pela genitora), todos bem qualificados. Recebida a exordial, designou-se 

audiência de conciliação que restou exitosa, tendo os genitores Edicarlos 

e Alexandra pactuado acerca da fixação da guarda compartilhada dos 

menores, dispensando-se a fixação de obrigação alimentar em prol dos 

mesmos (ID 28511021). O Parquet opinou pela homologação do aludido 

acordo (evento n. 28712207). É o relatório. Decido. Pois bem. O acordo 

levado a efeito perante a senhora conciliadora judicial está encartado aos 

autos, constando-se o teor de suas avenças. Levando-se em 

consideração que a transação realizada entre as partes preserva os 

interesses dos menores, a homologação é medida que se impõe. Por fim, 

insta salientar, por oportuno, que o deferimento da guarda conforme 

acordaram, não faz coisa julgada material, eis que havendo alteração da 

situação de fato, poderá a mesma ser revista no interesse das crianças, 

consoante se infere pelo disposto no artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 

13.7.90 – ECA. Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, HOMOLOGO, 

nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o entabulado e, 

declaro, por conseqüência extinto o presente feito. No mais, em sendo 

manifestado o interesse, no prazo de 15 dias, expeça-se termo de guarda 

compartilhada. Sem custas e honorários face a gratuidade da Justiça, 

restando deferido r. benefício ao requerido ante ao pleito manejado 

derradeiramente. Diante da consensualidade em destaque, a publicação 

desta sentença nos autos gerará automaticamente o seu trânsito em 

julgado (dispensando a serventia de expedir certidão especifica). 

Arquive-se, oportunamente. Dê-se ciência ao Ministério Público. P. I. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001804-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. S. (AUTOR(A))

A. C. D. S. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte requerida via causídico para no prazo legal oferte 

peça defensiva, querendo.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007960-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

WEVERTON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA CREUSA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

sem polo (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DO (A) 

REQUERENTE PARA, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DIA 07/02/2020 AS 17H00MIN, A FIM DE 

RETIRAR O ALVARÁ EXPEDIDO.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001116-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE ZARNOTT DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA ZARNOTT DOS SANTOS (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1001116-37.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no art. 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 2. Nomeio inventariante a requerente MICHELE ZARNOTT 

DOS SANTOS, facultando-a a firmar compromisso em 05 (cinco) dias para 

os fins legais. 3. Outrossim, intime-se a inventariante para, no prazo de 20 

(vinte) dias, apresentar aos autos o plano final de partilha, acompanhado 

dos seguintes documentos: a) cópia legível do instrumento apresentado no 

ID 28410477; b) certidões negativas de débito municipal, estadual e federal 

em nome da de cujus; c) certidão negativa de testamento, nos moldes do 

art. 2º, do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que se trata de documento 

indispensável ao deslinde da presente ação, sob pena de extinção (art. 

485, IV, do CPC). 4. Adotadas as providências, tornem-me conclusos para 

sentença. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002114-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. R. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. M. F. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE: Especifique, de forma 

fundamentada, as provas que pretende efetivamente produzir, no prazo 

de 15 dias. Em caso de prova oral, declinar quantas testemunhas pretende 

arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo juízo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002114-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. R. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. M. F. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR ACERCA DOS 

DOCUMENTOS ATRELADOS Á RÉPLICA (ID 22882386), no prazo de 15 

dias. Especifique, de forma fundamentada, as provas que pretende 

efetivamente produzir, no prazo de 15 dias. Em caso de prova oral, 

deverão declinar quantas testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor 

adequação da pauta pelo juízo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002831-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. V. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISIA MARIA DE FARIA OAB - MT7130/O (ADVOGADO(A))
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ERIKA VALLE SOARES OAB - RJ138384 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1002831-51.2019.8.11.0003. Vistos etc., Em síntese, o presente actio 

trata-se de ação de alimentos gravídicos proposta por Mirela C. M. B. em 

face de Italo V. S., cujo pedido liminar foi indeferido. Ato contínuo 

sobreveio a citação e contestação, impugnação contemporaneamente ao 

nascimento da criança, oportunidade em que houve a conversão da 

demanda em investigação de paternidade cumulada com alimentos. O 

processo foi declinado à Comarca de Pimenta Bueno/RO, em razão da 

mudança de endereço da representante legal da criança, com a 

designação de audiência de conciliação e coleta do material genético, com 

resultado positivo do r. exame pericial de DNA. Declarou-se, por 

conseguinte, a paternidade vindicada com as necessárias retificações no 

assento civil de nascimento da criança. Entrementes, o processo 

continuou tão somente em relação aos alimentos, entendendo-se pela 

desnecessidade da produção de provas, facultando-se as partes a 

apresentação de alegações finais na forma de memoriais no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias. Alegações finais apresentadas pela 

demandante tempestivamente, postulando a autora pela fixação dos 

alimentos no importe indicado na inicial, qual seja, 190,5% do salário 

mínimo. Em parecer, o Ministério Público postula pelo declínio da 

competência em favor desta Unidade Especializada, tendo em vista a 

notificação e alteração de endereço da representante legal da criança (ID 

19069576 - Pág. 8). Recebido o processo neste Juízo, o Ministério Público 

emitiu parecer ao ID 22027510, fornecendo elementos a demonstrar a 

capacidade financeira do demandando, seguido de pedido de pesquisa 

junto ao INFOJUD e intimação das partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir. Em seguida, o requerido apresentou cópia das 

declarações de imposto de renda referente aos anos de 2018 e 2019, 

oferecendo alimentos no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o 

plano de saúde em favor do filho, bem como pugnou pela regulamentação 

da visita paterna (ID 22395574). Logo após, em sede de tutela antecipada, 

a demandante postula pela fixação dos alimentos provisórios e, ao final, 

pela guarda unilateral da criança (ID 23936766). Por fim, o Ministério 

Público manifestou favorável a concessão dos alimentos provisórios no 

patamar de um salário mínimo. É o necessário. Decido. Pois bem, para a 

concessão da tutela de urgência pretendida pelo autor, faz-se necessário 

verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. O primeiro requisito é quanto à existência da probabilidade do direito, 

de onde se pressupõe prova da necessidade do alimentado e da fortuna 

do alimentante, sendo estes os requisitos do art. 15 da Lei 5.478/68. Com 

efeito, verifica-se que a pretensão inicial foi inaugurada em 07/01/2016, 

como dito, em sede de alimentos gravídicos e posteriormente convertido 

em investigação de paternidade e alimentos, estando pendente, até o 

momento a verba alimentar em favor do filho, que atualmente possui três 

anos e nove meses de idade. Nesse contexto, o valor dos alimentos deve 

s e r  f i x a d o  r e s p e i t a n d o  o  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade. Quanto ao primeiro, é 

inquestionável a necessidade do alimentando menor que, por óbvio, como 

qualquer criança, necessita de diversos cuidados para manutenção da 

saúde, itens diversos de consumo destinados à higiene pessoal, 

vestimentas, alimentação, bem como lazer, entretenimento, etc. Por sua 

vez, quanto ao fator possibilidade, denota-se dos documentos até o 

momento colhido evidencia certa higidez da capacidade econômica do 

alimentante, corroboradas pela consulta efetivada pelo Ministério Público 

em relação a sociedade em estabelecimento comercial na cidade de 

Búzios/RJ e cópias das últimas declarações de imposto de renda 

apresentadas pelo requerido. Destarte, tenho que se faz presente o 

requisito legal da existência da probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual em harmonia ao 

parecer ministerial e em respeito ao trinômio possibilidade x necessidade x 

proporcionalidade fixo, nesta fase processual, o patamar de um salário 

mínimo à título de alimentos, o qual deverá ser pagos mediante 

depósito/transferência na conta bancária da representante legal da 

criança, até o dia 10 (dez) de cada mês. II. Por fim, considerando-se que 

as partes não postularam por produção de provas, inclusive, 

facultando-os a apresentação das alegações finais em despacho 

saneador (ID 19069579 – Pág. 8/10), declaro preclusa a produção de 

prova e encerrada a instrução processual. Sob esse prisma, o 

ordenamento jurídico pátrio estabelece que encerrado o prazo para a 

prática do ato processual, cessa para a parte a faculdade de praticá-lo, 

salvo por motivo de justa causa, o que não se evidenciou no caso sub 

examine, a teor das disposições insertas no artigo 223 do CPC, devendo a 

parte cumprir fielmente os prazos estipulados pelo Juízo e não da maneira 

que lhe convir, sob pena de preclusão. Apenas para não passar em 

branco e invocando a legislação instrumental que veda a prolação de 

decisões que surpreendam as partes (CPC, art. 10), em ralação aos 

pedidos de regulamentação de visitas, manejado pelo genitor, e guarda, 

pela genitora, o Juízo não apreciará tais temas no bojo dessa demanda, 

mormente, pois, em descompasso aos requisitos legais (CPC, 329 c.c 

343), sem prejuízo de que as partes busquem em ação própria a 

regulamentação do pretenso direito. Diante disso e considerando a 

apresentação e alegações finais pelas partes, oportunamente, colha-se 

parecer de mérito do Ministério Público. Às providências. Rondonópolis/MT, 

19 de novembro de 2019. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005839-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. D. S. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte autora para que especifique, de forma fundamentada, 

as provas que pretende efetivamente produzir, no prazo de 15 dias. Em 

caso de prova oral, declinar quantas testemunhas pretendem arrolar, para 

fins de melhor adequação da pauta pelo juízo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001827-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. D. J. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. J. (REU)

A. S. T. D. J. (REU)

M. D. S. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001827-13.2018.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de ação negatória de 

paternidade proposta por LINDOMAR NEVES DE JESUS em face de 

MAYSA SANTOS DE JESU, representada por sua genitora MARILENE DOS 

SANTOS SOUZA, bem como em desfavor de ALEX SANDRO TORRES DE 

JESUS, todos bem qualificados nos autos. Afirmou ter mantido 

relacionamento amoroso com a genitora da ré, vindo a reconhecer 

voluntariamente a paternidade da criança gerada durante referido vínculo. 

Explica que malgrado tenha efetivado o registro, com o passar do tempo 

adveio a dúvida quanto à paternidade e após a realização de exame de 

DNA constatou não ter vinculo biológico com a menina. Ainda, aduz não 

manteve contato com a ré, sendo que desde tenra idade da criança com 

ela não manteve qualquer convivência ou laço afetivo, indo a ter 

conhecimento que o pai biológico da requerida seria o requerido Alex que 

inclusive ostenta o desejo de registrá-la como sua filha. Por força da 

decisão de ID n. 12271719 a peça vestibular recebida pelo juízo, 

determinando-se a citação da parte requerida. Devidamente citada a 

requerida MAYSA SANTOS DE JESUS, deixou de apresentar defesa, 

sendo tal ofertada por curador especial nomeado pelo Juízo (ID 

14860088). O Requerido Alex foi devidamente citado (ID 21003539), 

deixando de apresentar contestação. O Laudo psicossocial restou 

ultimado (ID 15138015 e 15138022). O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido autoral (ID 28583439). É o relatório. DECIDO. De 

plano, passo ao julgamento antecipado da lide, posto que a matéria 

debatida reveste-se unicamente de direito, sendo desnecessária qualquer 

dilação probatória. O pedido inicial é procedente. De acordo com 

entendimento pacífico na jurisprudência, o exame de DNA, quando exclui a 

paternidade, possui o condão de afastar, isoladamente e com absoluta 
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precisão, a paternidade. Esse tipo de prova, quando não elidida por outra 

da mesma categoria, traz ao julgador a certeza necessária para a 

exclusão da paternidade, e, no presente caso, nenhum elemento há que 

contrarie as conclusões da prova pericial. O laudo pericial encartado aos 

autos exclui a paternidade biológica de LINDOMAR em relação a MAYSA, 

inexistindo dúvida quanto a sua conclusão, o que impõe a procedência do 

pedido inicial. Prevê o Código Civil em seu art. 1.604 a possibilidade do 

suposto pai contestar a paternidade em relação ao filho, provando erro ou 

falsidade do registro. O reconhecimento espontâneo por parte do autor, 

assumindo ele a paternidade da requerida vai além do simples 

arrependimento, mas por verdadeiro vício em seu convencimento, pois 

assumiu a paternidade em virtude de precedente relacionamento com a 

genitora da ré, e posteriormente adveio a dúvida de que a criança MAYSA 

poderia não ser sua filha biológica, tendo constado do estudo psicossocial 

realizado pela equipe multidisciplinar do juízo que a requerida não nutre 

qualquer sentimento para como o requerente e que reconhece Alex como 

seu genitor, sendo tal corroborado pelas declarações encartadas à peça 

exordial. Não é possível, pois, no caso dos autos, afirmar que tenha 

ocorrido o reconhecimento da paternidade sócio afetiva, inexistindo 

vinculo entre as partes consoante aduzido na exordial e ratificado pelo r. 

estudo psicossocial. Diante do exposto, em sintonia ao parecer ministerial, 

JULGO PROCEDENTE o presente pedido de negatória de paternidade c.c. 

retificação de registro formulado por LINDOMAR NEVES DE JESUS em 

face de MAYSA SANTOS DE JESUS, e o faço para EXCLUIR a paternidade 

do autor em relação à requerida MAYSA SANTOS DE JESUS, anulando-se 

parcialmente o registro civil, com a exclusão no assento de nascimento da 

requerida do nome do autor como seu pai e o nome dos genitores deste 

como seus avós paternos. Assim sendo, Julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, expeçam-se mandado de averbação para 

exclusão do nome do autor, de seu patronímico, assim como de seus 

ascendentes, do assento de nascimento da requerida, que passará a usar 

o nome MAYSA SANTOS. Sem condenação em custas e honorários ante 

a gratuidade da justiça, restando deferido em prol da requerida r. benesse, 

sobretudo ante a natureza da causa. Ultimadas as providências, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. P. I. Rondonópolis, 04 de 

fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000179-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. K. P. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ERICA PEREIRA DA SILVA OAB - 052.695.321-74 (PROCURADOR)

 

Processo nº.: 1000179-95.2018.8.11.0003 Vistos. 01. Em se tratando de 

um direito indisponível e personalíssimo como é o direito de filiação, de 

identidade, de personalidade do requerido, o qual está sendo questionado 

pelo autor/registral, e, ainda, considerando-se que o bem jurídico objeto da 

lide, in casu, demanda dilação probatória, máxime porque o assunto em 

análise traduz-se em matéria de ordem pública, ou seja, trata-se de "ação 

de estado", cujo cerne da causa tem como objeto a aferição de direito 

indisponível, qual seja, a personalidade do requerido EVERTON KAUÃ 

PEREIRA NOVAIS, entendendo ser inadmissível autocomposição no caso 

em comento, razão pela qual dou por prejudicada a homologação da 

tratativa constante do ID n. 21592689. Por oportuno, trago a baila o julgado 

do egrégio TJMG, in verbis: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C 

ALIMENTOS - MENOR - NULIDADE DE REGISTRO CIVIL - DNA POSITIVO - 

INVOCAÇÃO, PELO PAI BIOLÓGICO, DA PATERNIDADE SÓCIO AFETIVA 

DE OUTRO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE PARTES - DIREITO 

INDISPONÍVEL - INADMISSIBILIDADE. - A paternidade constante de registro 

de nascimento é, em princípio, intocável, abrindo-se exceção para os 

casos de vício da vontade manifestada pelo pai.- O ordenamento jurídico 

não admite a homologação de acordo com relação à anulação de registro 

civil firmado entre as partes, por tratar-se de direito indisponível e, por isso 

mesmo, não passível de transação. - Se a paternidade sócio afetiva é 

alegada pelo pai biológico para eximir-se das consequências jurídicas que 

lhe advêm do reconhecimento da paternidade, a questão deve ser 

analisada com extremo cuidado, para não retirar do filho a proteção 

patrimonial - ou mesmo física/orgânica -- que envolve a paternidade 

natural.- A paternidade sócio afetiva, entretanto, é liame que interessa a 

pai e filho sócio afetivos. - O exame de DNA, nas ações de investigação 

de paternidade, é de capital importância. No entanto, o seu resultado não 

pode ser analisado como a única prova. (Apelação Cível 

1.0024.10.066586-8/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2011, publicação da súmula em 

20/01/2012, unânime) – Grifo nosso. Registre-se que até que se prove o 

contrário, presume-se nos autos que o reconhecimento de paternidade da 

parte requerente foi um ato voluntário, ficando a cargo do Juiz natural da 

causa sopesar a prova produzida quando do enfrentamento do mérito. 

Assim sendo, proceda-se a realização de estudo psicossocial junto aos 

envolvidos, a fim e averiguar a existência de vínculo proveniente da 

paternidade socioafetiva entre o menor EVERTON KAUÃ PEREIRA NOVAIS 

e o autor., em laudo circunstanciado no prazo de 15 (quinze) dias. Do 

laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, Após, 

colha-se parecer ministerial. 02. No mais, certifique-se a ausência de 

contestação pelo requerido. Neste particular, evidencia-se a existência de 

colidência de interesses, entre a genitora e a criança EVERTON KAUÃ, 

ora requerido, e sendo aquela representante legal deste, em observância 

ao disposto no artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil, nomeio 

curador especial o Dr. Samir Brad Dib (UNIJURIS) para defender 

(integração de capacidade) os interesses do mesmo. Assim, abra-se vista 

ao douto professor-orientador do UNIJURIS, assinalando-se o prazo de 15 

dias para manifestação. Intimem-se. Notifique-se. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002997-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDALICE LOPES DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº. 

1002997-54.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Inventário sob a 

forma de Arrolamento Sumário do espólio de Idalice Lopes de Almeida, 

sendo requerente e inventariante Bruna Lopes de Almeida e outros, todos 

devidamente qualificados nos autos, visando inventariar os bens descritos 

na peça inicial. Ato contínuo a decisão inaugural, ante a pendência de 

documentos essenciais ao julgamento da demanda, a inventariante foi 

intimada por Dje a suprir a falta, postulando pela suspensão do processo 

para fins de regularizar as pendências indicadas. Não obstante, escoado 

o prazo, a inventariante foi devidamente intimada por Dje, quedando-se 

inerte ao chamamento judicial e, na tentativa de intimação pessoal, não foi 

localizada no endereço declinado nos autos, estando o processo 

paralisado desde outubro do ano de 2018. Por derradeiro, cumpre 

assinalar que a ação foi distribuída em 12/05/2017. É o relatório do 

necessário. DECIDO. Após análise acurada dos autos, tenho que o mesmo 

deve ser julgado extinto, em razão da evidente ausência de preenchimento 

dos requisitos legais, notadamente no que se refere a ausência de 

documentos essenciais ao regular andamento do feito, agravada pela 

inércia da inventariante em regularizar atos necessários aos deslinde 

satisfatório da demanda, não se justificando a desídia em cumprir as 

providências descritas no art. 618, do CPC, melhor delineadas no decisum 

retro. Deveras, não há informações acerca de eventual interesse na 

remoção da atual representante do espólio, representados pelo mesmo 

patrono, ou ainda a intenção de eventuais interessados em assumir o 

encargo. Ainda que assim não se entendesse, inegável reconhecer a 

patente inviabilidade de prosseguimento do feito, eis que pendentes 

providências exclusivas da inventariante no regular deslinde da causa, a 

toda evidência, a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, daí se aplicando a sanção 

processual ínsita no art. 485, IV, do CPC. Destarte, a inércia da 

inventariante em continuar com a demanda impõe reconhecer que o feito 

carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Desta feita, alternativa outra não há senão a extinção dos autos sem 

resolução do mérito. Deveras, ao Juiz cumpre policiar o feito, dar o 

necessário impulso oficial e extingui-lo nos casos que encontrar 

permissivo constitucional ou legal. É defeso manter processos em 
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arquivos cartorários, numa eterna suspensão, à espera, destarte, de uma 

providência que não vem ou nunca virá. Nesse viés, é cediço que o feito 

não pode ficar aguardando sine die providência específica da parte 

interessada indispensável ao andamento processual. O Estado-Juiz, não 

se perdendo da memória a proporcionalidade e razoabilidade, deve impedir 

a eternização dos feitos (art. 139, incs. II e III, do CPC). Em nível magno, 

acerca do bom andamento da máquina estatal, em prol dos interesses 

público e privado, não se pode tirar da vista o postulado da eficiência, com 

ou sem as ramificações debatidas, ou categorias distintas e autônomas, 

nas quais sejam se destacam: a economicidade, a eficácia e a eficiência. 

Com variante econômica, segundo alguns, a economicidade determina aos 

Poderes constituídos empregarem, adequadamente, os recursos à 

disposição; a eficácia prega a imprescindibilidade de ação idônea e apta à 

obtenção efetiva de resultados; e a eficiência clama um balanço ou critério 

relativo aos custos despendidos e as vantagens granjeadas. A ordem 

constitucional demanda que o ordenamento infraconstitucional finque suas 

raízes na máxima efetividade do texto constitucional, aplicando-se cariz 

teleológico e sistemático sobre a norma interpretada. O desejo da Lei, aqui 

considerada em sua acepção genérica, independente das fontes de direito 

- lei escrita, costumes, princípios gerais não positivados, valores, doutrina, 

jurisprudência e dogmática, precisa ser verdadeiramente descortinado e 

concretizado para prevalecer a Justiça, no aspecto individual e coletivo. 

Empiricamente, a Lei é interpretada diante de um caso da vida, cabendo ao 

hermeneuta conduzi-la do abstrato para o concreto por métodos 

hermenêuticos (FIUZA, C. Direito civil. Curso completo. 8º ed., Belo 

Horizonte: Del Rey, 2004). Em termos conceituais, penetrando-se 

mutuamente, a hermenêutica volta-se à ciência da interpretação, movida 

em investigar sistematicamente o sentido e conteúdo das normas jurídicas, 

mirando sua aplicação por variados métodos; a interpretação propriamente 

dita, por seu turno, realiza o sentido e o alcance das normas jurídicas; por 

fim, a aplicação da lei trabalha com a subsunção das situações fáticas 

aos preceitos legais, dando azo à concretização daquilo até então 

previsto num plano ideal traçado pelo legislador. Os princípios de direito, 

com sobrelevada generalidade e abstração, marcante índole valorativa e 

sem ditar uma ação ou omissão, distinguem-se das disposições legais, as 

quais, positivas ou negativas, são formalmente obrigatórias e específicas. 

Aqueles desanuviam e dão efetividade a estas, adequando-as ao caso 

concreto quando há diferentes argumentações e preferências de sentido 

e alcance (vide HORTA, F.G. A. Do concurso aparente de normas penais. 

Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2007). Mediante integração normativa, na 

hipótese de o intérprete não alcançar a completa subsunção do fato da 

vida analisado ao texto legislativo, os princípios também podem completar 

sua atividade dentro do sistema legal. Porém, variando com influências do 

Estado, região, época e ânimo de quem deles lança mão, baseados em 

preceitos políticos, sociais e ideológicos, a aplicação desnorteada de 

princípios não escritos é melindrosa. Impõe-se, por isso, vigília e 

compatibilização deles à realidade e ao próprio ordenamento constitucional 

e sub-constitucional a que se inclinam, sob pena de sucumbirem em suas 

essências, na mesma velocidade com que valores sociais e jurídicos se 

perdem e aparecem injustiças. A tensão entre princípios, pela ausência de 

graduação entre eles, é quitada na esfera da ponderação e em nível de 

incompatibilidade lógica, sob uma amplitude argumentativa francamente 

ampla e aberta e pluralidade de interesses e pretensões. Diante de um 

confronto próprio, procura-se a harmonização ou concordância prática, 

força normativa, interpretação conforme, máxima efetividade, efeito 

integrador, justeza ou conformidade funcional do sistema (vide LENZA, P. 

Direito constitucional esquematizado. 12ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008). 

De qualquer forma, num ou noutro caso, pelo menos a proporcionalidade e 

a razoabilidade servem de pilar, diretriz ou limite ao plano abstrato e 

concreto, ao aberto e fechado. As duas podem ser mecanismos hábeis à 

concretização da plena Justiça e a impedir que se ofenda de morte a 

tripartição de Poderes, cada qual com suas funções típicas. Entrementes, 

não guardo dúvidas de que o Poder Judiciário deve atender ao 

jurisdicionado (princípio da inafastabilidade da jurisdição), mas assim o 

deve proceder na exata medida da necessidade e interesse daquele que 

provoca a atuação estatal. Pois bem. In casu, a despeito de se tratar de 

inventário, repisa-se que o processo não pode ficar indefinidamente 

paralisado e inerte, mormente considerando-se as circunstâncias acima 

referidas, restando efetivamente inviabilizado o Juízo de promover a 

movimentação da marcha processual. Tal preceito comporta aplicabilidade 

ao feito em apreço, notadamente diante da notória ausência e interesse na 

demanda, calcada da ausência de documentos necessários ao deslinde 

do inventário. A propósito, uma vez que o inventário trata de solucionar, 

primordialmente, questões patrimoniais, inexiste qualquer fundamento 

jurídico razoável a legitimar uma ação de ofício do Juízo. Diferentemente da 

atuação do Magistrado frente a questões envolvendo direitos 

fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, à guisa do que 

ocorre em temas envolvendo crianças e adolescentes em situações de 

risco, quando então há direitos de uma magnitude tal que legitimam, como a 

propósito trata o Estatuto da Criança e do Adolescente, atuações de ofício 

do Magistrado, diferentemente, como já dito, destas circunstâncias que 

guardam, em si, justificativas constitucionais para a atuação de ofício, 

quaisquer outras disposições legais que pretendam conferir ao julgador tal 

atribuição comprometem, sem dúvida, o devido processo legal. Nesse 

sentido, ante a ausência de inventariante judicial na comarca, mesmo a 

remoção do inventariante, prevista no art. 622 do CPC e a figura do 

inventariante dativo, com fundamento no art. 617, VIII do mesmo Diploma, 

devem ter sua correta intelecção em conformidade com a ordem 

constitucional vigente. É que a simples nomeação de um inventariante 

dativo – de plano ou em consequência de eventual remoção e a 

constatação de que nenhum outro herdeiro interessa-se pelo ofício –, de 

modo indiscriminado, pode aproximar-se à atuação de ofício, acima 

referida, que não encontra fundamento de validade na Constituição 

Federal atual. É preciso verificar, por exemplo, se o momento processual 

reclama a presença de um inventariante dativo apenas para ultimar algum 

ato processual, que é condição única para a partilha, como exemplo, a 

necessidade de em últimas declarações corrigir-se algum erro material no 

plano apresentado, ou se a nomeação decorre de um acirrado litígio entre 

os herdeiros e a situação que se apresenta recomenda que um terceiro 

estranho assuma tal mister. São situações cogitadas com o propósito de 

elucidar entendimento, que justificam a presença de um inventariante 

dativo. Mas se a nomeação do dativo decorrer de uma inércia dos 

herdeiros, de uma passividade, de um comportamento que revela o 

absoluto desinteresse em dar regular andamento ao processo, como no 

caso vertente, aí então, tal como a abertura de ofício do inventário, o seu 

prosseguimento por insistência do Magistrado rompe com a cláusula do 

devido processo legal. Portanto, feitas tais ponderações, mostra-se 

possível – ser, em realidade, um dever da função jurisdicional – 

reconhecer a falta de interesse de agir, por desinteresse na prestação 

jurisdicional, quando o inventariante e os demais herdeiros não respondem 

a contento as determinações judiciais, não se interessando por dar regular 

andamento ao feito (no caso do inventariante) ou de acompanharem e 

tomarem a iniciativa de substituição do inventariante (no caso dos demais 

herdeiros porque são responsáveis por terem concordado com que certo 

herdeiro assumisse a função de inventariante, bem como por 

acompanharem a sua atuação nos autos). Afastando a presença de 

prejuízo às partes com a presente extinção, há que se adicionar a 

alteração legislativa permitindo o inventário/partilha por escritura pública, 

sem necessidade de intervenção jurisdicional, ainda que o falecimento 

tenha se dado antes da Lei n. 11.441/07. O procedimento extrajudicial é 

mais vantajoso aos interessados, inclusive economicamente. A efetivação 

da partilha administrativamente leva ao fim do processo judicial de 

inventário eventualmente em curso por falta de interesse superveniente, 

na medida em que a divisão buscada é alcançada por outro meio 

igualmente lícito. A via judicial ou extrajudicial é opção, podendo os 

interessados, a qualquer momento, solicitar a suspensão, por 30 dias, da 

via judicial, para promover a via extrajudicial. E mais, permite-se a 

desistência pelas partes interessadas do processo judicial de inventário 

(fato que, muita vezes, as partes veladamente não assumem, para 

escapar de eventuais custas etc.) para levar a cabo a escritura pública, 

administrativamente. Sobre a extinção do inventário, confira-se: 

“APELAÇAO CÍVEL. INVENTÁRIO, RITO DO ARROLAMENTO. ABANDONO 

DA CAUSA. É dever das partes manter o endereço atualizado nos autos. 

Não encontrada a inventariante no endereço fornecido, para que pudesse 

ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, presume-se 

válida a intimação, na forma do art. 238, parágrafo único, do CPC. 

Caracterizado o abandono da causa, pelo não impulsionamento do feito, 

impunha-se a extinção da ação (art. 267, III, do CPC). APELAÇÃO 

DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70044420412, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado 

em 23/12/2011). Pois bem, retornando ao assunto principal, é preciso que 

os operadores do direito, jurisdicionados e imprensa tenham ou criem 

consciência, sem hipocrisia ou falsa devoção, do real significado da 

inafastabilidade da prestação jurisdicional, para a pacificação dos 
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conflitos, da importância e do papel do Poder Judiciário brasileiro, da 

indispensabilidade da advocacia à administração da Justiça (compromisso 

e seriedade com a efetiva realização da Justiça) e que a execução 

privilegia o interesse do próprio credor, o grande interessado e verdadeiro 

beneficiado. Que se brade sim, mas junto ao Congresso Nacional, aos 

ouvidos de Deputados Federais e Senadores, para que, de uma vez por 

todas, nossa legislação venha a lume, melhorada e estanque ao máximo, 

permitindo ao Poder Judiciário aplicá-la de modo a não amargar, pelo 

menos sozinho, as nódoas da lentidão e do fracasso na efetiva satisfação 

ou pacificação social dos conflitos. Perspicazes e eloquentes 

mostraram-se os seguintes trechos do discurso de posse como então 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, apresentado pelo brilhante 

Magistrado de carreira, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, Dr. Cezar Peluso: "...o juiz não representas sentimentos impulsivos 

ou transitórios..." e "...não pode a sociedade ... pedir soluções peregrinas 

que satisfaçam todas as expectativas e reconciliem todas as 

consciências... " (sic). Insta assinalar que o Poder Judiciário passa, sem 

piedade das partes ou dos causídicos (que prestam serviços de 

conotação pública recebem honorários, reembolso de custas e despesas 

processuais etc.), a ser sobrecarregado com processos que, de fato ou 

na prática, não “andam”, não recebem a devida marcha processual, 

gerando toda sorte de infortúnios a maquina judiciária e, reflexamente, aos 

jurisdicionados (insegurança jurídica, lentidão, enfraquecimento do 

princípio da autoridade, quebra do custo-benefício etc.), sendo que no 

caso vertente ressai impositiva a extinção do presente feito. Outrossim, 

cumpre salientar que em sede de inventário, a jurisdição se limita à 

arrecadação dos bens e direitos deixados pelo autor da herança para 

posterior pagamento das dívidas e tributos porventura existentes e, 

finalmente, partilha entre os herdeiros. Em outras palavras, o processo do 

inventário tem por finalidade precípua efetivar a partilha dos bens e 

direitos que integravam o patrimônio líquido do autor da herança, sendo 

que tais bens e direitos devem ser demonstrados de plano através de 

documentação pertinente, não possuindo o Juízo do inventário capacidade 

investigatória capaz de constituir obrigações, anular negócios jurídicos 

entre outros atos que dependem de dilação probatória ou extensão 

temporal contínua, exercício do contraditório e ampla defesa, além da 

participação/intervenção de terceiros estranhos à cadeia sucessória. Com 

efeito, a extinção do processo não prejudicará qualquer das partes, pois 

havendo a regularização da documentação pendente, a inventariança 

poderá ser manejada oportunamente, inclusive na via extrajudicial, o que 

resguardará, inclusive, o interesse da Fazenda Pública que, diante das 

circunstâncias dos imóveis, não pode ser reconhecido ainda, neste 

momento. Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a 

ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Sem custas, eis 

que ao processo foi deferido os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita (ID 7253334). Honorários inaplicáveis a espécie. Preclusa a via 

recursal, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020. (assinatura digital) 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012190-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. F. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MARCIA DA SILVA OAB - 032.654.253-12 (REPRESENTANTE)

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. B. D. N. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1012190-25.2019.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de ação de alimentos 

proposta por ANA JULIA FERREIRA NASCIMENTO, devidamente 

representada pela genitora em face PAULO HENRIQUE BEZERRA DO 

NASCIMENTO, todos bem qualificados. Recebida a exordial, designou-se 

audiência de conciliação que restou exitosa, tendo os interessados 

pactuado acerca do valor da verba alimentar (incluindo-se despesas 

extraordinárias) a ser paga pelo genitor em prol dos menores, consoante 

peculiaridades versadas no termo de audiência vertido no ID n. 26879559. 

O Parquet opinou pela homologação do aludido acordo (evento n. 

28228649). É o relatório. Decido. Pois bem. O acordo levado a efeito 

perante a senhora conciliadora judicial está encartado aos autos, 

constando-se o teor de suas avenças. Levando-se em consideração que 

a transação realizada entre as partes preserva os interesses dos 

menores, a homologação é medida que se impõe. Posto isso, em sintonia 

ao parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC, o acordo tal qual o entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o 

presente feito. Sem custas e honorários face a gratuidade da Justiça, 

restando deferido em prol do requerido r. benesse. A considerar a 

consensualidade em destaque e a preclusão lógica do direito de recorrer 

(art. 1.000 do CPC), o trânsito em julgado desta decisão se opera de 

imediato e independentemente de renúncia expressa dos interessados e 

de certidão cartorária a respeito, ficando dispensada a sua lavratura. 

Ultimadas as providências, arquive-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

P. I. Rondonópolis-MT, 24 de Janeiro de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015354-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1015354-95.2019.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de pedido de tutela de 

urgência na forma antecedente em que o provimento jurisdicional então 

pretendido ostentava a natureza cautelar de separação de corpos do 

casal Alessandra A. F. dos S. e Newton P. dos S., ajuizado pela varoa 

com o objetivo posterior de promover ação de divórcio, alimentos e guarda 

da prole comum. Através do decisum vertido no ID n. 26729635, restou 

desacolhido o provimento liminar vindicado. Na petição registrada no ID n. 

28051176 parte autora pugnou pela extinção do processo. É o relatório. 

Decido. A desistência da ação é perfeitamente possível, registrando-se 

que à parte autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental, inexistindo in casu 

nada que obstaculize o acolhimento do pedido de desistência. Face ao 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo 

único, CPC), e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito 

(art. 485, VIII, c/c o art. 354, ambos do CPC). Sem custas ante a gratuidade 

da Justiça. Sem honorários. P. I. Arquivem-se com as baixas devidas. 

Rondonópolis-MT, 27 de Janeiro de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008509-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLIENE HONORIO DE SOUZA OAB - MT0014029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo: 1008509-47.2019.8.11.0003. Vistos. ELIANE DE OLIVEIRA 

SOUZA, ajuizou a presente retificação de assento objetivando a exclusão 

do patronímico do seu ex-cônjuge, SOUZA, o qual foi mantido por ocasião 

do divórcio, passando a constar o seu nome de solteira, ELIANE FERREIRA 

DE OLIVEIRA. Depois de efetivada a citação de terceiros interessados, o 

Ministério Público ofertou parecer final, opinando pela procedência do 

pedido (ID 28307488). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A demanda é 

procedente. Com efeito, a retificação do registro civil de pessoas naturais 

é admitida sempre que os dados que retrata dissociam-se da realidade. 

Tem permissivo legal no artigo 109, caput, da Lei nº 6.015/1973 (“Quem 

pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro 

Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou 

com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá 
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em cartório”). A propósito: ‘Admissibilidade. Qualquer dado obrigatório 

constante do assento no registro civil, que não espelha a realidade, 

poderá ser restaurado, suprimido, ou retificado, a pedido do interessado. 

Art. 109 da Lei de Registros Públicos. Recurso provido” (Apelação Cível 

no 228.053-1, 4a Câmara Cível, Rel. Barbosa Pereira, j. 28.08.95). No caso 

sub judice, consta dos autos que a autora casou-se com ELON FERREIRA 

DE SOUZA, oportunidade que adotou o patronímico do marido, 

passando-se a se chamar ELIANE OLIVEIRA SOUZA (ID 22401844). Por 

ocasião do divórcio, manteve o nome de casada. Entretanto, a autora não 

possui mais interesse em manter o nome de casada, desejando voltar a 

usar o nome de quando solteira. Com efeito, o artigo 1.565, §1º, do Código 

Civil possibilita que o cônjuge acrescente o sobrenome do outro, tanto a 

esposa quanto o marido, independentemente de qualquer motivação. Da 

mesma forma, por ocasião da dissolução do vínculo matrimonial, aquele 

que acrescentou o nome do cônjuge pode optar por mantê-lo ou retornar a 

usar o nome de solteiro, igualmente sem a necessidade de motivação. De 

fato, a pretensão da demandante encontra amparo legal no art. 1.578, § 

1º, do Código Civil, na medida em que autoriza ao cônjuge “renunciar, a 

qualquer momento, o direito de usos o sobrenome do outro”. Nesse 

sentido: “RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Alteração do sobrenome 

incorporado em razão de casamento Autora que, quando do divórcio, 

manteve o nome de casada. Decisão que extinguiu o feito sem exame do 

mérito, por falta de interesse processual Insurgência Cabimento 

Inteligência do art. 1.578, § 1º, do CC Sentença reformada Recurso 

provido” (TJSP - Apelação nº 0000024-48.2014.8.26.0160, 2ª Câmara de 

Direito Privado, rel. Álvaro Passos, j. 14/02/2017). “AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE CASAMENTO – Retificação para a 

exclusão do sobrenome do ex-cônjuge - Requerente que, quando de seu 

desquite, manteve o nome de casada - Sentença que extinguiu o feito sem 

julgamento de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido Irresignação da 

autora Cabimento - Atendimento de todas as condições da ação - 

Existência de expressa previsão legal, no sentido de que o cônjuge pode 

renunciar, a qualquer momento, ao direito de usar o sobrenome do outro - 

Inteligência do parágrafo primeiro do artigo 1.578 do Código Civil - 

Faculdade que encontra amparo no exercício do direito personalíssimo da 

mulher - Sentença reformada - Ação julgada procedente Recurso provido” 

(TJSP - Apelação n°. 0012129-74.2012.8.26.0565, 7ª Câmara de Direito 

Privado, rel. Walter Barone, j. 25/06/2014). Com efeito, inexiste óbice legal 

para a retificação do seu assento civil, para voltar a usar o seu nome de 

solteira. De mais a mais, ausente qualquer indício de que a retificação 

acarretará prejuízos a terceiros de sorte ser medida de rigor a 

procedência do pedido, com o que é concorde o órgão ministerial. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para determinar a retificação 

do assento de casamento, para constar que a autora voltará a usar o seu 

nome de solteira, ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA. Expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais competente. Sem custas 

ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários. Oportunamente, cumpridas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se, intime-se e 

cientifique-se o Parquet. Rondonópolis, 27 de Janeiro de 2020. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002293-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY MACEDO DELGUINGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLAUDIO GOMES (REQUERIDO)

 

Processo: 1002293-70.2019.8.11.0003. Vistos etc., Trata-se de Inventário 

do ESPÓLIO DE ANTONIO CLAUDIO GOMES, sendo requerente SILVANY 

MACEDO DELGUINGARO GOMES, todos devidamente qualificados nos 

autos. Após o regular trâmite do feito, sobreveio pedido formulado pela 

inventariante pugnando pela extinção da actio (ID 25665306). Relatei o 

essencial. Decido. Como se vê, havendo desistência expressa da ação, 

inexiste outra alternativa senão extinguir o feito sem resolução do mérito, 

sendo que em razão da natureza da demanda não incide a regra do § 4º, 

do art. 485, do Código de Processo Civil, que prevê para sua aplicação a 

anuência da parte contrária. Posto isso, HOMOLOGO a desistência da 

ação, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e JULGO, em consequência, extinto o processo, com supedâneo no 

art. 485, VIII, do CPC. Sem custas, eis que as partes militam sob o pálio da 

Assistência Judiciária Gratuita. Honorários inaplicáveis à espécie. 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de 

Janeiro de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016485-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES PEREIRA DA MOTA MARTINS (REQUERENTE)

NEIDE PEREIRA DA MOTA (REQUERENTE)

MARCIO REI SOUZA DA MOTA (REQUERENTE)

NEUZA PEREIRA DA MOTA (REQUERENTE)

DANIEL PEREIRA DA MOTA (REQUERENTE)

A. F. S. M. (REQUERENTE)

SUELI PEREIRA DA MOTA (REQUERENTE)

PAULO MARCIANO DA MOTA (REQUERENTE)

AILDES SOUZA DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON PEREIRA DA MOTA (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE PARA A DEVIDA MANIFESTAÇÃO NO 

PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007203-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. S. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1007203-43.2019.8.11.0003 VISTOS. MARIA GERTRUDES DA 

SILVA MORAES ajuizou a presente ação de divórcio litigioso em face de 

JUSTINO RAMOS DE MORAES, alegando que se casaram em 09.06.1986, 

pelo regime de comunhão parcial de bens e que não há possibilidade de 

reconstituição da vida em comum. Disse que o casal não tem filhos 

menores, não tendo adquirido bens no curso da união. Pediu, então, a 

decretação do divórcio. O requerido foi citado via edital, tendo 

posteriormente comparecido aos autos (ID 26728223), oportunidade em 

que concordou expressamente com o divórcio. É o breve relato. Decido. 

Prima facie, considerando-se a natureza da causa, notadamente a 

ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao 

Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. 

Trata-se de divórcio litigioso fundamentado no art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal. A prova do casamento encontra-se documentada no 

documento vertido no ID n. 21341813. A parte requerida não se opôs ao 

divórcio, impondo-se o acolhimento do pedido autoral, mesmo porque, com 

a redação dada ao art. 226, § 6o, da Constituição Federal, pela Emenda 

Constitucional 66/10, não remanesceram requisitos, prazos ou outras 

cautelas legais a serem observadas no âmbito do direito material para a 

concessão do divórcio, que passou a ser direito potestativo dos cônjuges, 

sendo de ser decretado tão somente diante da manifestação de vontade 

do casal, independentemente do transcurso de qualquer prazo ou outra 

formalidade. Quanto ao nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente deverá 

ser modificado diante de opção expressa nesse sentido por parte do 

cônjuge que adotou o sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º), sendo que a 

autora silenciou-se sobre tema. POSTO ISSO, com fundamento no que 

dispõe o art. 226, § 6º, da Constituição Federal e na forma do art. 487, inc. 

III, “a”, do CPC, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

principal e decreto, por sentença, o divórcio do casal Maria Gertrudes da 

Silva Moraes e Justino Ramos de Moraes (adrede qualificados). Defiro em 

favor do requerido os benefícios da Justiça gratuita. Sem custas e 

honorários ante a gratuidade da Justiça. Oportunamente, expeça-se o 

mandado de averbação ao Ofício do Registro Civil. Após, arquivem-se. 

Intimem-se. Rondonópolis, 30 de Janeiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002307-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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A. C. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº.: 1002307-54.2019.8.11.0003 Vistos etc., ANELI CANDIDA 

PEREIRA MORAIS devidamente qualificada e representada propôs a 

presente ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de CESAR RODRIGUES 

MORAIS,, também qualificado nos autos. Relata a parte autora que 

contraiu núpcias com o réu na data de 09 de janeiro de 1998, sob o regime 

de separação de bens, inexistindo patrimônio a ser partilhado. Requer seja 

julgado procedente o pedido. Junta documentos. Houve a citação por edital 

da parte requerida. A parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo 

para apresentar resposta. Nomeado curador especial, houve a juntada de 

contestação por negativa geral. Relatei o essencial. Fundamento. DECIDO. 

Prima facie, considerando-se a natureza da causa, notadamente a 

ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao 

Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. 

Verifica-se dos autos que o requerido apesar de devidamente citado, 

quedou-se inerte, deixando de oferecer resposta à ação no prazo legal. 

Nesse contexto, sem embargo de entendimentos em contrário, entendo 

que o divórcio por si só não é direito indisponível, podendo, no entanto, os 

efeitos de sua decretação vir a ser, a exemplo dos relacionados à guarda 

de filho e alimentos. Contudo, considerando a delimitação do pedido 

autoral, tenho que não há que se falar em direitos indisponíveis, sendo 

certo que o direito de ruptura do vínculo matrimonial é um direito disponível 

do casal, de modo que perfeitamente cabível a aplicação dos efeitos da 

revelia, notadamente porque tais efeitos incidem apenas sobre matéria de 

fato e não de direito. Ademais, resta claro que a pretensão da parte 

Requerente é apenas definir a sua situação fática, rompendo o vínculo 

conjugal existente com a Requerida apenas no papel. Com efeito, à luz da 

redação dada ao § 6º do Art. 226 da Constituição Federal pela Emenda 

Constitucional nº 66 de 2010, publicada em 14 de julho de 2010, “o 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, ou seja, a lei não mais 

exige para o deferimento do pedido inicial, a comprovação de que o casal 

se encontre separado de fato por mais de dois anos. O fato de ter havido 

a separação de longa data, constitui-se indubitavelmente em motivo 

bastante para o divórcio e torna possível pedido de extinção do vínculo 

matrimonial. Por fim, quanto ao nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente 

deverá ser modificado diante de opção expressa nesse sentido por parte 

do cônjuge que adotou o sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º). Neste 

particular, assinalo que sendo o nome direito da personalidade previsto no 

artigo 16 do Código Civil, o cônjuge pode optar por permanecer usando o 

patronímico da esposa, quando da separação, se este já incorporou a sua 

personalidade, bastando que manifeste tal pretensão, sendo que in casu o 

cônjuge interessado exerceu pessoalmente a opção, aduzindo a 

pretensão de retornar a utilizar o nome de solteira. Por oportuno, 

confira-se a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

“Uma vez alterado o nome, advindo, eventualmente, a dissolução do 

casamento pelo divórcio, aplica-se a regra do direito à manutenção do 

nome patronímico, uma vez que se trata de direito da personalidade e, 

como tal, devidamente incorporado à própria personalidade jurídica do 

titular, sendo-lhe indisponível relativamente. Assim sendo, a regra geral é 

que no divórcio, o cônjuge permanecerá com o nome de casado, salvo 

expressa manifestação em sentido contrário. Aliás, qualquer ato de 

disposição com relação ao nome tem de ser expresso, na sendo possível 

a perda tácita ou presumida de um direito da personalidade (e o nome está 

enquadrado como tal, inclusive contemplado nos arts. 16 a 19 do Código 

Civil). Por isso, manter, ou não, o nome de casado concerne à própria 

dignidade da pessoa, sendo-lhe inafastável e dependendo, 

fundamentalmente, de sua própria manifestação de vontade. (...) Trata-se 

de direito da personalidade que, ao ser acrescido, agrega-se aos valores 

personalíssimos do titular, somente podendo lhe ser subtraído por sua 

expressa manifestação de vontade” (In Direito das Famílias, 3ª Ed. Editora 

Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2011, p. 415/416). Ante o exposto, decreto o 

DIVÓRCIO de ANELI CANDIDA PEREIRA MORAIS e CESAR RODRIGUES 

MORAIS, com fundamento no artigo 1580, § 2º do Código Civil, bem como 

nos artigos 2º, IV c/c art. 40 todos da Lei 6.515/77, declarando cessados 

todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial 

de bens. A divorcianda voltará a utilizar o nome de solteira. Deixo de 

pronunciar-me em relação aos bens, pois o casal nada tem a partilhar. 

Sem custas e honorários eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça 

gratuita, deixando de condenar o requerido no ônus da sucumbência haja 

vista a natureza da causa, tratando-se de processo necessário. 

Desentranhe-se o documento vertido no ID n. 24976373 - Pág. 1 e 2; 

25420254 - Pág. 1 e 25420257 - Pág. 1), retificando-se a juntada ao 

processo respectivo. Preclusa a via recursal, expeça-se o competente 

mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. 

primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de 

Pessoas Naturais. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se. P. I. C. Rondonópolis, 31 de Janeiro de 2020. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001455-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. C. C. (REQUERENTE)

R. D. O. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA OAB - MT4777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. C. D. R. (REQUERIDO)

 

Processo nº.: 1001455-93.2020.8.11.0003 VISTOS. GUILHERME 

HERINQUE CAMPOS CAETANO e ROSINELMA DE OLIVEIRA CARVALHO, 

devidamente qualificados e representados, propuseram o presente 

DIVÓRCIO CONSENSUAL. Destacam que contraíram núpcias em 

13-6-2015, sob o regime de comunhão de bens, sendo que dessa união 

não advieram filhos, inexistindo patrimônio a ser partilhado, manifestando 

ainda a dispensa recíproca na obrigação alimentar. Pugnam pela 

procedência do pedido para que seja decretado o divórcio do casal. 

Juntam documentos. É o relatório. Decido. Prima facie, ante a natureza dos 

interesses em baila deixo de abrir vista ao Ministério Público, não sendo 

caso de intervenção necessária, passando ao exame do pedido autoral. O 

acordo está encartado aos autos, constando-se o teor de suas avenças. 

Por fim , o pedido satisfaz às exigências do art. 226, § 6º da Constituição 

Federal. Em face ao exposto: a) JULGO PROCEDENTE, o pedido 

decretando o divórcio do casal. b) HOMOLOGO, com fundamento no artigo 

487, III, 'b' do C.P.C., o acordo tal qual o celebrado na inicial. Sem custas 

ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários. Expeça-se o competente 

mandado de averbação, com as cautelas de praxe; A considerar a 

consensualidade em destaque e a preclusão lógica do direito de recorrer 

(art. 1.000 do CPC), o trânsito em julgado desta decisão se opera de 

imediato e independentemente de renúncia expressa dos interessados e 

de certidão cartorária a respeito. Após, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se. P. I. Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010529-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES TENORIO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES DE SOUZA TENORIO (ESPÓLIO)

 

Processo: 1010529-11.2019.8.11.0003. Vistos etc., Concedo a dilação de 

prazo requerida derradeiramente, todavia pelo interstício improrrogável de 

20 dias, a fim de que o inventariante cumpra na integralidade o decisum de 

ID n. 24180823, sob pena de extinção. Após, renove-se a conclusão. 

Intime-se. Rondonópolis, 14 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008047-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRLANDIA AGUIAR SILVA OAB - MA13131 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 91 de 353



nº.: 1008047-27.2018.811.0003 Vistos. Trata-se de execução de 

alimentos proposta por MARCIA CRISTINA MELO DA SILVA em face de 

AMERICO LIMA DA SILVA, ambos bem qualificados nos autos. Por força 

da decisão de ID n. 22779693 o juízo veio a homologar acordo entabulado 

entre as partes, ajustando-se o prazo final para pagamento integral da 

obrigação para mês de janeiro/2020 (ID 19788843), restando assim o feito 

suspenso. Com o transcurso do prazo de suspensão processual, diante 

da inércia da parte interessada, o processo foi concluso. É o relatório. 

Decido. Pois bem, tendo em vista a presumida quitação perpetrada, 

DECLARO EXTINTA, a presente execução, em consonância com o 

disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do CPC. Sem custas e 

honorários eis que o feito tramita sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita. Ante a natureza da ação, concedo em prol do executado a 

gratuidade da Justiça. Oportunamente, arquivem-se os autos com as 

baixas estilares. Dê-se ciência ao Ministério Público. P.I. Rondonópolis-MT, 

31 de Janeiro de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009637-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA FRANCISCA DE SOUZA OAB - MT21948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. (REQUERIDO)

M. C. D. A. (REQUERIDO)

 

Intime-se o Autor para que informe o endereço atualizado da requerida L. 

B. e A. F., representada pela genitora MARIA CREONICE DE ALMEIDA 

TORRES, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000834-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO OAB - MT24699/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MOURA OAB - MT24776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. S. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

 

Vista dos autos à parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre os documentos trazidos aos autos derradeiramente junto 

às petições de ID n. 24524842 e 24345208.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007540-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. J. M. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1007540-32.2019.8.11.0003 CAMILA DE JESUS MARQUES FERREIRA 

promove a presente 'Ação de Divórcio Litigioso c.c. Guarda de menor' em 

face de JAIRO SOARES FERREIRA, ambos qualificados nos autos. Em 

síntese, sustenta ter se casado com a requerida aos 22.07.2005 sob o 

regime da comunhão parcial de bens, sendo que da união adveio o 

nascimento de dois filhos, K. E. M. F. e E. B. M. F, cuja guarda pretende ver 

regularizada em seu favor. Assinala a inexistência de bens a serem 

partilhados, bem como a sua pretensão em voltar a usar o nome de 

solteira. Com a inicial vieram os documentos. Quando do recebimento da 

exordial determinou-se a citação da parte requerida, designando-se 

outrossim audiência de conciliação, a qual restou exitosa, tendo as partes 

logrado êxito na composição quanto à dissolução do vínculo matrimonial, 

estabelecendo-se a guarda da prole em comum será exercida de forma 

compartilhada, elegendo-se o lar paterno como domicílio base dos 

infantes, resguardando-se o direito de visitas de forma livre (evento n. 

23348332 e 25417708). O Ministério Público opinou pela homologação do 

quanto ajustado entre as partes (ID 284455337). Relatei o essencial. 

Decido. Denota-se nos autos que as partes consensualmente entabularam 

acordo acerca do divórcio, bem como guarda e direito de visitas da prole 

em comum, a qual será exercida de forma compartilhada, na forma 

prevista na r. tratativa. Insta salientar, por oportuno, que o deferimento na 

modalidade compartilhada conforme acordaram, não faz coisa julgada 

material, eis que havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma 

ser revista no interesse dos menores, consoante se infere pelo disposto 

no artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Quanto ao divórcio, 

insta frisar que de acordo com o teor do artigo 226, § 6º, da CRFB/88, com 

a redação conferida pela Emenda Constitucional n. 66, de 2010, “o 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, de modo que não há 

mais a obrigatoriedade do transcurso do prazo de 02 (dois) anos de 

separação de fato para a decretação do divórcio direto do casal. No que 

concerne ao nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente deverá ser 

modificado diante de opção expressa nesse sentido por parte do cônjuge 

que adotou o sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º). Portanto, 

satisfazendo os requerentes os requisitos legais, regulares as cláusulas 

da avença e havendo concordância do Ministério Público, HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes em sede de audiência de conciliação e 

DECRETO O DIVÓRCIO do casal Camila de Jesus Marques Ferreira e Jairo 

Soares Ferreira, ambos qualificados nos autos, declarando dissolvido o 

vínculo matrimonial havido entre eles, nos exatos termos dos artigos 

1.571, IV, c/c artigo 1.580, § 2º do Código Civil e art. 24, caput, da Lei n.º 

6.515/77. A mulher voltará a utilizar o nome de solteira. Sem custas e 

honorários ante a gratuidade da Justiça que ora inclusive defiro em favor 

do requerido. Oportunamente, determino que a secretaria promova a 

expedição do competente mandado para averbar a presente sentença 

junto ao Cartório de Registro Civil Competente, bem como expeça-se termo 

de guarda, a ser subscrito pelos genitores perante a secretaria judicial no 

prazo de até quinze dias. Cumpridas as diligências supra, arquivem-se os 

presentes autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Notifique-se o Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Rondonópolis-MT, 

04 de fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000574-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. (AUTOR(A))

D. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. C. (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a patrona da parte autora acerca da decisão ID 28869881.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000574-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. (AUTOR(A))

D. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. C. (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR o patrono da parte autora, da decisão ID 28161084 a qual 

designou audiência de conciliação para a data de 26 de março de 2020, às 

14h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000471-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. M. D. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. D. S. (EXECUTADO)

 

APRESENTAR EMENDA A INICIAL
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016765-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

E. N. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002938-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003361-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. T. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004229-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. M. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447209 Nr: 2388-98.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFF, EADFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAYRANA 

SANTANA FERREIRA, para devolução dos autos nº 

2388-98.2011.811.0003, Protocolo 447209, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428633 Nr: 10753-15.2009.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR FREITAS DA SILVA, SILVANIA DA SILVA 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DEBORA LIMA 

MARTINS, para devolução dos autos nº 10753-15.2009.811.0003, 

Protocolo 428633, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821596 Nr: 3465-69.2016.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBDS, ISDS, SFC, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSENILDO SANTOS RODRIGUES - 

OAB:22474/O MT, KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - 

OAB:15617

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQURIDO PARA APRESENTAR SUAS 

ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040214-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILENE MORETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARAUJO NETO (REQUERIDO)

ELIZABETH CORREIA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28187773, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060828-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GONCALVES TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON ELVIS KADES DE OLIVEIRA E SILVA OAB - PR16854 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GONCALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADILSON GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDERSON FABIANO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO)
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28841481, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039303-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA SOUSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28746563, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046572-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO YOSHITERU TODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEIMES GUSTAVO COLOMBO OAB - PR53581 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE ELETROMAGAZINE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIAN ESPINDOLA ELHABRE OAB - PR70528 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27624132, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 4 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039246-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO UNIVERSITARIA MOURA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL EUZEBIO GOMES FILHO OAB - SP176354 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE JESUS AMARAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28365990, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044062-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER SOUZA SANTOS OAB - SP280948 (ADVOGADO(A))

FRANCIELLY PERPETUA MOURAO DOS SANTOS OAB - 431.260.718-48 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. N. D. A. V. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25034099, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 4 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044006-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICKSON TERRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO ESCODINO OAB - RJ072941 (ADVOGADO(A))

ELISABELA CRISTINA RODRIGUES ESCODINO OAB - RJ106269 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25504106, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 4 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030876-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Julio Vargas Pavlak (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26263335, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 4 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041450-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACAI PRIME EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28133280, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 4 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1045931-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. L. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO TORTOL OAB - SP288807 (ADVOGADO(A))

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - SP276761 

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

A. G. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25536316, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 31 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022664-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RUELIS (REQUERIDO)

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (REQUERIDO)

MAV INDUSTRIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

OBED RUELIS (REQUERIDO)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca das certidões negativas contidas nos ids. 25689366, 

25689357, 25668947, 25688889 e 25688882, nos termos dos arts. 1.213 e 

1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. Milena 

Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias 

Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1052523-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Amanda Leila Barbacena Silva (REQUERENTE)

Maria Angélica Barbacena Silva (REQUERENTE)

MARIA DE CASSIA BARBACENA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO SILVA RATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATTAS AFONSO OLIVEIRA PACHECO OAB - RO8544 

(ADVOGADO(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1052523-02.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

requerimento de id. 28583337, devolva-se a presente à origem, no estado 

em que se encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Às providências. Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004658-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDEQUIAS FERNANDES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA OAB - 

MT15906-O (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA KLEIN SIMON OAB - MT18781-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA GEVEZIER PODOLAN OAB - MT6581/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO FERREIRA PENCO FILHO (REQUERIDO)

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO (REQUERIDO)

LUCILIA TRETEL SERVILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004658-46.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos a guia de recolhimento das custas judiciais e o comprovante 

de pagamento da diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388 § 

único). Juntados tais documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da 

presente como mandado. Após o regular cumprimento, certifique-se e 

devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e demais dados referentes aos serviços do 

meirinho poderão ser consultados através do site www.tjmt.jus.br no 

campo “serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência”. Uma vez 

decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

certifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, arts. 390 

e 393). Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004667-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPIGAO HORTIFRUTIGRANJEIRA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO CZAIKOWSKI NETO OAB - PR11682 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004667-08.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 

como mandado. Após o regular cumprimento, certifique-se e devolva-se 

ao juízo deprecante mediante a adoção das providências pertinentes. Os 

valores e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência”. Uma vez 

decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

cerifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). 

Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004107-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JULIANO PEREIRA NUNES FILHO OAB - MT0021015A (ADVOGADO(A))

SILVIA LETICIA DIAS DA SILVA OAB - MT8034-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004107-66.2020.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

12/03/2020, às 14h30min, para a realização da audiência objeto do ato 

deprecado, qual seja, depoimento pessoal do requerido Brasil Gomide 

Rocha Junior. Expeça-se mandado de intimação, consoante preconiza o 

art. 385, §1º, do CPC. Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo 

deprecante. Cumpra-se. Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020 Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004709-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA AUGUSTA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004709-57.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 

como mandado. Após o regular cumprimento, certifique-se e devolva-se 

ao juízo deprecante mediante a adoção das providências pertinentes. Os 

valores e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência”. Uma vez 

decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

cerifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). 

Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034470-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1034470-70.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

requerimento de id. 28345288, devolva-se a presente à origem, no estado 

em que se encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038003-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONVEX SPI COMERCIO DE ARTIGOS DE ACO- EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO SBROGGIO LACANNA OAB - SP323065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA COSTA MAIA SILVA 04819210106 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1038003-37.2019.811.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para comprovar o recolhimento da diligência do oficial em 30 

(trinta) dias corridos. Apresentado tal documento, expeça-se novo 

mandado para cumprimento do ato deprecado, observado o endereço 

indicado na petição de id. 28426546 Cumprida a finalidade, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Oficie-se ao 

juízo deprecante acerca da presente decisão. Uma vez decorrido o prazo 

supra sem o cumprimento do ora determinado, cerifique-se e devolva-se à 

origem, no estado em que se encontra, igualmente observando as 

formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002804-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR OAB - MT8564-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUPERCIO CREVELARO (REQUERIDO)

SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCELO AVALONE (DEPRECADO)

IRENE AMANCIO DA SILVA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1002804-51.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

requerimento de id. 24213694, devolva-se a presente à origem, no estado 

em que se encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046123-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUKO ITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO CARDOSO ALVES OAB - SP317985 (ADVOGADO(A))

HELDER BARBIERI MUSARDO OAB - SP215419 (ADVOGADO(A))

MILTON CARLOS GIMAEL GARCIA OAB - SP215060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REMA CONSTRUTORA LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1046123-69.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão negativa 

de diligência subscrita pelo oficial de justiça (id. 27035195), dando-se 

ciência da presente ao juízo deprecante. Com a manifestação, 

imediatamente conclusos. Decorrido o prazo assinalado sem 

pronunciamento, certifique-se e devolva-se a presente à Comarca de 

origem, no estado em que se encontra, observando no que couber os 

termos do art. 393 da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004667-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPIGAO HORTIFRUTIGRANJEIRA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO CZAIKOWSKI NETO OAB - PR11682 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004667-08.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 

como mandado. Após o regular cumprimento, certifique-se e devolva-se 

ao juízo deprecante mediante a adoção das providências pertinentes. Os 

valores e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência”. Uma vez 

decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

cerifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). 

Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1050090-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004792-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERY DEMAR CERUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILSO DE ROSSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004792-73.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro 

de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004759-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BORBA COMERCIO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA MOLLERI OAB - SC20471 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCAROL TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004759-83.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004772-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO GETULIO VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA MONTEIRO FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004772-82.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos a guia de recolhimento das custas judiciais e o comprovante 

de pagamento da diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388 § 

único). Juntados tais documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da 

presente como mandado. Após o regular cumprimento, certifique-se e 

devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e demais dados referentes aos serviços do 

meirinho poderão ser consultados através do site www.tjmt.jus.br no 

campo “serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência”. Uma vez 

decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

certifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, arts. 390 

e 393). Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004773-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004773-67.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057337-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA OAB - PA8200-B (ADVOGADO(A))

BRUNA CAROLINE BARBOSA PEDROSA OAB - PA018292 

(ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINELSON FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004787-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DISPERATTI (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Manoel Correia (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004787-51.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027714-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HORTO LEILOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Espólio de Hermínio Marques Moleiro (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR COELHO DIAS OAB - SP273678 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1027714-45.2019.811.0041 Vistos. Através da 

petição de id. 28860257, a parte interessada informa que desistiu da oitiva 

da testemunha Paulo Marcus Brasil, requerendo, portanto, o cancelamento 

da audiência designada neste juízo e a devolução desta precatória. Diante 

disso, e considerando que o objeto do ato deprecado é tão somente a 

oitiva da referida testemunha, declaro prejudicada a realização da 

audiência que aconteceria em 06/02/2020, às 14h00, cabendo à 

Secretaria devolver a presente à Comarca de origem, no estado em que 

se encontra, mediante a adoção das providências necessárias. 

Intimem-se. Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1049698-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRAGA GONCALVES - EPP (REQUERENTE)

WANDERLEY BRAGA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAM DOUGLAS DE SOUZA BRITO OAB - MS5782 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA CAMINHOES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 5 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004745-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ALEXANDRE CHAVES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS FERNANDES DA SILVA OAB - AC5066 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODAL PARANA - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DENARDIN DONA OAB - PR20050 (ADVOGADO(A))

ANGELO OVILDO ZANUZO DENARDIN OAB - PR05450 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ITAU SEGUROS S/A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

CELSO PASQUALI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004745-02.2020.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

12/03/2020, às 15h00min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031550-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSAIR JEREMIAS LOPES (REQUERIDO)

ADELSON MARTINS COIMBRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1031550-26.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

10/03/2020, às 14h00min, para a realização da audiência objeto do ato 

deprecado, qual seja, oitiva da testemunha arrolada pelo Ministério Público 

Expeça-se mandado de intimação, consoante preconiza o art. 455, §4º, IV, 

do CPC, consignando que a testemunha que for intimada e deixar de 

comparecer à sessão designada sem motivo justificado será conduzida 

coercitivamente e responderá pelas despesas do adiamento, nos termos 

do art. 455, §5º, do CPC. Deverá a Secretaria observar o endereço 

indicado pelo Parquet no parecer de id. 23713410. Comunique-se o dia e o 

horário da audiência ao juízo deprecante. Ciência ao douto representante 

do Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035516-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARLOS RAVAIOLI OAB - SP291726 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1035516-94.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

10/03/2020, às 14h30min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. Ciência 

ao douto representante do Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1052546-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GABRIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAUREN PORTO ALEGRE DOS SANTOS OAB - DF16788 

(ADVOGADO(A))

WANDERSON CARLOS DE JESUS OAB - DF56886 (ADVOGADO(A))

RAPHAELA CORTEZ DE OLIVEIRA OAB - DF57972 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - DF27577 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1052546-45.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

12/03/2020, às 15h30min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004825-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DA MATA OAB - PR36313 (ADVOGADO(A))

LINO MASSAYUKI ITO OAB - PR18595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004825-63.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 

como mandado. Após o regular cumprimento, certifique-se e devolva-se 

ao juízo deprecante mediante a adoção das providências pertinentes. Os 

valores e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência”. Uma vez 

decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

cerifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). 

Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1052747-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE RONDONIA - ASTRON 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR VOLPINI OAB - RO610-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLENIRA DE SOUSA SANTIAGO OAB - RO2006 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1052747-37.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

12/03/2020, às 16h30min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, cuja intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao causídico juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da solenidade, cópia da 

correspondência e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, caput e 

§1º), ficando dispensada a intimação pelo juízo. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o do referido art. 455, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que desistiu de sua inquirição, sendo certo, 

ademais, que a inércia na realização da intimação importará em 

desistência na produção da prova oral (CPC, art. 455, §§ 2° e 3°). A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004843-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA ROSA GOMES OAB - MT7848-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004843-84.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004845-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE EUZEBIO GONCALVES DE LUCENA (REQUERENTE)

BRUNO FERREIRA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ARAUJO OAB - SP132530 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EL GOURMET BUFFET & EVENTOS (REQUERIDO)

VIVIANE CRISTINA DOS REIS MELO (REQUERIDO)

DAVID DOS REIS MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004845-54.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010976-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR GOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AGAMENON GOES DE SOUZA OAB - SP124949 

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

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1010976-96.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: GUIOMAR GOES EXECUTADO: 

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO VISTO Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008581-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEINA NAGASSE MASHIMO OAB - SP169514 (ADVOGADO(A))

THIAGO FERNANDEZ ALONSO MARQUES DE SOUZA OAB - SP235248 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1008581-68.2018.8.11.0003 VISTO. TECNOLOGIA 

BANCÁRIA S/A ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na ação de 

execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

aduzindo, em síntese, que presta serviços de transferência eletrônica de 

fundos bancários através de processamento de dados, sendo 

responsável pela operacionalização do sistema conhecido como 

“Banco24Horas”. Alegou que os débitos ora executados são indevidos, 

pois não é contribuinte do ICMS e que a exequente é signatária, desde 

25/07/2016, do Protocolo nº 29/2011 do CONFAZ, que autoriza a utilização 

da GRM – Guia de Remessa Material para acobertar o transporte dos bens 

transferidos entre as suas unidades, inclusive em transferências 

interestaduais. Asseverou, ainda, que o fato gerador ocorreu no ano de 

2013, e que os efeitos do Protocolo nº 29/2011 – CONFAZ devem 

retroagir, sob pena de infração ao art. 106, II, “c” do CTN. Assim, requereu 

que a Exceção de Pré-Executividade seja conhecida e provida, 

extinguindo-se a Execução Fiscal (id. 17772463). O Estado de Mato 

Grosso alegou que, no caso, houve clara infração material, caracterizada 

pela ausência de notas fiscais idôneas vinculadas às mercadorias 

transportadas. Disse que somente passou a ser signatário do Protocolo nº 

29/2011 (o qual autorizou a executada a utilizar, em substituição à nota 

fiscal, o Documento de Controle e Movimentação de Bens - DCM / Guia de 

Remessa de Material - GRM para acobertar o trânsito interno e 

interestadual, entre seus estabelecimentos, de bens pertencentes ao seu 

ativo e de materiais de uso ou consumo) em 25/07/2016, por meio do 

Protocolo nº 44/2016 do CONFAZ. Asseverou, ainda, que o protocolo nº 

44/2016 do CONFAZ somente pode ser aplicado a partir de sua entrada 

em vigor para frente, não podendo alcançar os fatos geradores ocorridos 

no ano de 2013 (art. 105 do CTN). Acrescentou que não há que se falar 

em ofensa ao art. 106, II, “c”, do CTN, vez que o protocolo não cominou 

penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática 

do ato, apenas passou a considerar idôneo documento diverso da nota 

fiscal, motivo pelo qual as alegações do excipiente devem ser rechaçadas 

(id. 18250660). É o relatório. Decido. Trata-se de ação de execução fiscal 

na qual o Estado de Mato Grosso objetiva a cobrança de crédito 

consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 2017505005, emitida em 

razão do transporte de mercadorias desacompanhas de documento fiscal 

idôneo. Os elementos juntados aos autos apontam que a excipiente é 

pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto a exploração de 

serviços na área de planejamento e desenvolvimento de tecnologia 

bancária (“BANCO 24 HORAS”). Extrai-se que, em 13 de abril de 2011, 

alguns estados firmaram o Protocolo nº 29/2011 CONFAZ, autorizando a 

excipiente/executada “em substituição à nota fiscal modelo 1 ou 1 -A, ou 

da nota fiscal avulsa, a utilizar o Documento de Controle e Movimentação 

de Bens - DCM / Guia de Remessa de Material - GRM para acobertar o 

trânsito interno e interestadual, entre seus estabelecimentos, de bens 

pertencentes ao seu ativo e de materiais de uso ou consumo”. O Estado 

de Mato Grosso passou a ser signatário deste protocolo somente em 25 

de julho de 2016, por meio do Protocolo nº 44 CONFAZ. Na hipótese dos 

autos, a excipiente foi autuada em setembro de 2013 por transportar 

mercadorias desacompanhadas de nota fiscal (fls. 5/8 do PDF), ou seja, 

antes da adesão ao aludido protocolo. A legislação tributária estadual 

prevê como obrigação acessória o uso de nota fiscal para acobertar a 

circulação de bens do ativo imobilizado e de materiais de uso e consumo 

entre os estabelecimentos de instituição financeira do mesmo titular. 

Vejamos o que diz a norma estadual: · Lei nº 7.098/98 “Art. 35. Os 

contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam 

obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao 

cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e 

escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de 

informações e atendimento das demais exigências previstas em normas 

complementares. § 1º A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que 

se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto. 

§ 2º As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, 

ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no 

interesse da Fazenda Pública. Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em 

qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos 

fiscais idôneos. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se 

em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços 

desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de 

documentação fiscal inidônea. · RICMS anterior (vigente na época do fato 

gerador) CAPÍTULO X DOS BANCOS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E 

DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE CRÉDITO Art. 390-B. A circulação de 

bens do ativo imobilizado e de materiais de uso e consumo entre os 

estabelecimentos referidos neste Capítulo, do mesmo titular, será 

acobertada por Nota Fiscal, obedecidas as disposições da Seção II, do 

Capítulo I, do Título IV deste regulamento”. Como se vê, a obrigação 

acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou 

prestações não tributadas ou isentas de imposto. De fato, não há 

incidência de ICMS nas operações de transporte dos bens da executada, 

nos termos da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça. In verbis: "Não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Entretanto, 

oportuno mencionar que a executada não foi autuada por não ter pagado 

o (ICMS), mas sim pelo fato de as mercadorias terem sido transportadas 

desacompanhadas de documento fiscal. Assim, nos termos do artigo 

390-B do RICMS anterior, a executada está obrigada ao cumprimento da 

obrigação acessória ali prevista, pois as obrigações acessórias são 

autônomas em relação à obrigação principal, devendo aquelas ser 

adimplidas, independentemente de não incidir o ICMS sobre o 

deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 

contribuinte. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: “PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 

543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE 

DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE OU DE USO E 

CONSUMO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONSISTENTE NA 

EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL DOS BENS. IRRELEVÂNCIA INEXISTÊNCIA, 

EM TESE, DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS). FATOR 

VIABILIZADOR DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 175, 

PARÁGRAFO ÚNICO, E 194, DO CTN. ACÓRDÃO FUNDADO EM LEI 

LOCAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. 1. O ente 

federado legiferante pode instituir dever instrumental a ser observado 

pelas pessoas físicas ou jurídicas, a fim de viabilizar o exercício do 

poder-dever fiscalizador da Administração Tributária, ainda que o sujeito 

passivo da aludida "obrigação acessória" não seja contribuinte do tributo 

ou que inexistente, em tese, hipótese de incidência tributária, desde que 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ínsitos 

no ordenamento jurídico. 2. A relação jurídica tributária refere-se não só à 

obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao 

conjunto de deveres instrumentais (desprovidos do timbre da 

patrimonialidade), que a viabilizam. 3. Com efeito, é cediço que, em prol do 

interesse público da arrecadação e da fiscalização tributária, ao ente 

federado legiferante atribui-se o direito de instituir obrigações que tenham 

por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem guarnecer o 

fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo das 

atividades desenvolvidas pelos administrados, o que se depreende da 

leitura do artigo 113, do CTN, verbis: "Art. 113. A obrigação tributária é 

principal ou acessória. § 1º A obrigação principal surge com a ocorrência 

do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade 

pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. § 2º A 

obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as 
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prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 

arrecadação ou da fiscalização dos tributos. § 3º A obrigação acessória, 

pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação 

principal relativamente à penalidade pecuniária." 4. Abalizada doutrina 

esclarece que: "Por sem dúvida que a prestação pecuniária a que alude o 

art. 3º, do Código, dá uma feição nitidamente patrimonial ao vínculo 

tributário, pois o dinheiro - pecúnia - é a mais viva forma de manifestação 

econômica. Esse dado, que salta à evidência, nos autoriza a tratar o laço 

jurídico, que se instala entre sujeito pretensor e sujeito devedor, como uma 

autêntica e verdadeira obrigação, levando-se em conta a ocorrência do 

fato típico, previsto no descritor da norma. Mas é inaplicável àqueloutras 

relações, também de índole fiscal, cujo objeto é um fazer ou não-fazer, 

insusceptível de conversão para valores econômicos. Ladeando a 

obrigação tributária, que realiza os anseios do Estado, enquanto entidade 

tributante, dispõe a ordem jurídica sobre comportamentos outros, positivos 

ou negativos, consistentes num fazer ou não-fazer, que não se explicam 

em si mesmos, preordenados que estão a facilitar o conhecimento, o 

controle e a arrecadação da importância devida como tributo. Tais 

relações são conhecidas pela designação imprecisa de obrigações 

acessórias, nome impróprio, uma vez que não apresentam o elemento 

caracterizador dos laços obrigacionais, inexistindo nelas prestação 

passível de transformação em termos pecuniários. São liames concebidos 

para produzirem o aparecimento de deveres jurídicos, que os súditos do 

Estado hão de observar, no sentido de imprimir efeitos práticos à 

percepção dos tributos. É dever de todos prestar informações ao Poder 

Público, executando certos atos e tomando determinadas providências de 

interesse geral, para que a disciplina do relacionamento comunitário e a 

administração da ordem pública ganhem dimensões reais concretas. 

Nessa direção, o cumprimento de incontáveis deveres é exigido de todas 

as pessoas, no plano sanitário, urbanístico, agrário, de trânsito, etc., e, 

também, no que entende com a atividade tributante que o Estado exerce. 

(...) ... no território das imposições tributárias, são estipulados inúmeros 

deveres, que possibilitam o controle, pelo Estado-Administração, sobre a 

observância do cumprimento das obrigações estatuídas com a decretação 

dos tributos. Esses deveres são, entre muitos, o de escriturar livros, 

prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, promover 

levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e 

documentos à disposição da autoridades administrativas, aceitar a 

fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o objeto de propiciar 

ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação 

tributária. (...) ... Ele (Estado) pretende ver atos devidamente formalizados, 

para que possa saber da existência de liame obrigacional que brota com o 

acontecimento fáctico, previsto na hipótese da norma. Encarados como 

providências instrumentais ou como a imposição de formalidades, tais 

deveres representam o meio de o Poder Público controlar o fiel 

cumprimento da prestação tributária, finalidade essencial na plataforma da 

instituição do tributo." (Paulo de Barros Carvalho, in "Curso de Direito 

Tributário", 20ª ed., Ed. Saraiva, São Paulo, 2008, págs. 319/322) 5. Os 

deveres instrumentais, previstos na legislação tributária, ostentam caráter 

autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que 

vinculam, inclusive, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de 

imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, 

e 194, parágrafo único, do CTN, verbis: "Art. 175. Excluem o crédito 

tributário: I - a isenção; II - a anistia. Parágrafo único. A exclusão do 

crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias 

dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela 

conseqüente. (...) Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto 

nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da 

natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das 

autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. 

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às 

pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que 

gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal." 6. 

Destarte, o ente federado competente para instituição de determinado 

tributo pode estabelecer deveres instrumentais a serem cumpridos até 

mesmo por não contribuintes, desde que constituam instrumento relevante 

para o pleno exercício do poder-dever fiscalizador da Administração 

Pública Tributária, assecuratório do interesse público na arrecadação. 7. In 

casu: (i) releva-se incontroverso nos autos que o Estado da Paraíba, 

mediante norma inserta no RICMS, instituiu o dever instrumental 

consistente na exigência de nota fiscal para circulação de bens do ativo 

imobilizado e de material de uso e consumo entre estabelecimentos de uma 

mesma instituição financeira; e (ii) o Fisco Estadual lavrou autos de 

infração em face da instituição financeira, sob o fundamento de que os 

bens do ativo imobilizado e de uso e consumo (deslocados da matriz 

localizada em São Paulo para a filial localizada na Paraíba) 

encontravam-se acompanhados apenas de simples notas de remessa, 

elaboradas unilateralmente pela pessoa jurídica. 8. Deveras, é certo que: 

(i) "o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de 

uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do 

ICMS", máxime em se tratando de remessa de bens de ativo imobilizado, 

"porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a 

circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade" 

(Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: 

REsp 1.125.133/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 25.08.2010, DJe 

10.09.2010), ratio igualmente aplicável ao deslocamento de bens de uso e 

consumo; e (ii) o artigo 122, do CTN, determina que "sujeito passivo da 

obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o 

seu objeto". 9. Nada obstante, subsiste o dever instrumental imposto pelo 

Fisco Estadual com o intuito de "levar ao conhecimento da Administração 

(curadora do interesse público) informações que lhe permitam apurar o 

surgimento (no passado e no presente) de fatos jurídicos tributários, a 

ocorrência de eventos que tenham o condão de suspender a exigibilidade 

do crédito tributário, além da extinção da obrigação tributária" (Maurício 

Zockun, in "Regime Jurídico da Obrigação Tributária Acessória", Ed. 

Malheiros, São Paulo, 2005, pág. 134). 10. Isto porque, ainda que, em tese, 

o deslocamento de bens do ativo imobilizado e de material de uso e 

consumo entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira não 

configure hipótese de incidência do ICMS, compete ao Fisco Estadual 

averiguar a veracidade da aludida operação, sobressaindo a razoabilidade 

e proporcionalidade da norma jurídica que tão-somente exige que os bens 

da pessoa jurídica sejam acompanhados das respectivas notas fiscais. 

11. Conseqüentemente, não merece reforma o acórdão regional, tendo em 

vista a legalidade da autuação do contribuinte por proceder à remessa de 

bens (da matriz localizada em São Paulo para a filial da Paraíba) 

desacompanhados do documento fiscal pertinente. 12. Outrossim, forçoso 

destacar a incognoscibilidade da insurgência especial sob enfoque que 

demande a análise da validade da legislação local (Súmula 280/STF). 13. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. 

Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução 

STJ 08/2008” (STJ - REsp: 1116792 PB 2009/0007164-7, Relator: Ministro 

LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/11/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 14/12/2010). Dessa forma, como o fato gerador em 

questão se deu em 09/2013 (fls. 8 do PDF), antes da adesão do Estado de 

Mato Grosso ao Protocolo nº 29/2011, o qual autorizou a executada a 

utilizar o Documento de Controle e Movimentação de Bens - DCM/Guia de 

Remessa de Material - GRM para acobertar o trânsito interno e 

interestadual, entre seus estabelecimentos, de bens pertencentes ao seu 

ativo e de materiais de uso ou consumo, em substituição à nota fiscal 

modelo 1 ou 1 -A, ou da nota fiscal avulsa, não verifico nenhuma 

ilegalidade na autuação da executada e na CDA ora cobrada. No caso, a 

adesão ao Protocolo nº 29/2011 em 2016 não retroage ao fato gerador em 

2013, pois a situação dos autos não se amolda a nenhuma hipótese de 

retroatividade prevista no artigo 106 do Código Tributário Nacional, uma, 

porque não se trata de lei interpretativa (inciso I); duas, porque o crédito 

tributário em debate foi constituído em 07/10/2013, não se tratando, 

portanto, de “ato não definitivamente julgado” (inciso II). Além do mais, os 

convênios/protocolos entram em vigor na data neles prevista, na forma do 

artigo 103, III, do CTN. Na espécie, a cláusula segunda do Protocolo nº 

44/2016 previu que “Este protocolo entra em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial da União”, o que ocorreu em 25/07/2016. 

Portanto, o Protocolo nº 44/2016 do CONFAZ somente pode ser aplicado a 

partir de sua entrada em vigor para frente, não podendo alcançar os fatos 

geradores ocorridos no ano de 2013. Assim, não há ilegalidade na multa 

cobrada. Com essas considerações, REJEITO a exceção de 

pré-executividade proposta por TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A, e determino 

o prosseguimento da execução. Incabível o arbitramento de honorários 

advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao 

processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma 

Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162). Intime-se a 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

18 de maio de 2019. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1002966-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCIA PAIM - ME (EXECUTADO)

MARILUCIA PAIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DOS ANJOS ARAUJO OAB - MT24862/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002966-34.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: MARILUCIA PAIM - ME, MARILUCIA PAIM VISTO Mantenho a 

decisão que deferiu o desbloqueio de valores na conta da executada, por 

ser bem impenhorável. Expeça-se mandado de penhora de bens da 

executada, suficientes para garantir a execução. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 14 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009980-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONOPOLIS/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO IKEDA CAETANO OAB - MT0014426A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para que tomem ciência que foi DESIGNADA 

PERICIA MÉDICA PARA O DIA 02 DE MARÇO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA), 

ÀS 14H, com a médica especialista Dra. Giovanna Lemos Naia (CRM/MT 

10.704), a ser realizado na sede da Forense Lab, localizada no Edifício 

Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 1405, na Av. Dr. Hélio 

Ribeiro, n. 525, Bairro Alvorada, Cuiabá – MT, CEP: 78048-250, para início 

dos trabalhos periciais. Devendo o periciando trazer todos os documentos 

médicos relacionados com o caso, tais como resultado de exames, laudos, 

prontuários e documentos atuais para que comprovem a insalubridade do 

autor para que seja produzida a prova pericial para o caso em questão.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007977-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVAIR ROCHA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTE-SE , NO PRAZO LEGAL, 

ACERCA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001637-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Custas pelo executado. Transitada em julgado a 

sentença, encaminhem-se os autos a Central de Arrecadação e 

Arquivamento, nos termos do Provimento nº 20/2019. P. R. I. C. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009939-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE (EXECUTADO)

SANDRA MARQUES GUIRADO FUSTAINE (EXECUTADO)

S. M. G. FUSTAINE & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1009939-34.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: S. M. G. FUSTAINE & CIA LTDA - ME, SANDRA MARQUES 

GUIRADO FUSTAINE, FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE VISTO Dê ciência 

aos executados da alteração da CDA. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 26 de 

novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000526-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA BRUNELLI ZANGARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação de Id. 26520313 e os 

documentos que a acompanham. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430394 Nr: 12259-26.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRCDT-M, DR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIELA RIBEIRO, Cpf: 97060860134, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação de Daniela Ribeiro, acerca da PENHORA EM 

DINHEIRO, via BANCEJUD, e, acerca da RESTRIÇÃO VEICULAR do 

automóvel MARCA/MODELO HONDA/CG125 TITAN ES Placa JZO-1095, 

para querendo oferecer EMBARGOS no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on-line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
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ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Resultando a penhora negativa ou insuficiente para o 

pagamento total da dívida, desde já autorizo a restrição judicial de veículo 

automotor pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD. 

Pois é possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto 

ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o(a) executado(a) venha a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.Por sinal, o 

Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que o(a) executado(a) não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.O Exequente requer ainda a expedição de Ofício à 

Delegacia da Receita Federal, requisitando a última declaração de imposto 

de renda em nome da executada, a fim de localizar bens do devedor e/ou 

endereço.O pedido deve ser deferido.O exequente comprovou ter 

esgotados todos os meios possíveis para obter informações do endereço 

ou situação econômica do executado.Essa providência permite 

informações sobre o patrimônio do executado, bem como a sua 

localização, por meio de requisição judicial, via on-line.Se não bastasse, 

essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade 

e efetividade ao processo de execução.Nesse sentido:“AGRAVO 

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE VIAS 

EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. Apesar de admissível a remessa de 

ofício à Receita Federal pelo Judiciário, com vistas a obter informações 

sobre bens passíveis de penhora de devedores em ação de execução, a 

medida deve ser utilizada com parcimônia, sob pena de ser substituída a 

parte pelo juiz. AS RAZÕES OFERECIDAS NÃO CORROBORAM COM A 

REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70039679956, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 

09/12/2010)”.Com essas considerações, DETERMINO a penhora on-line 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, 

querendo, no prazo legal, oferecer embargos.Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio 

realizado.No caso de a penhora de valores resultar negativa, DEFIRO, 

ainda, a penhora de bens em nome da devedora, via sistema RENAJUD, 

tornando inviável a sua transferência a terceiros sem a devida ordem ou 

autorização judicial.Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar 

no sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário 

não dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.DETERMINO 

seja acessado o sistema INFOJUD, mediante senha pessoal deste juízo, na 

hipótese de penhora insuficiente, para obter as informações solicitadas 

pelo exequente. Localizado o endereço do devedor ou bens passíveis de 

penhora (CPC, art. 835), expeça-se de imediato mandado de penhora e 

avaliação. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

artigo 16 da Lei nº 6.830/80.Juntadas as informações, os autos passarão 

a correr em segredo de justiça (CNGC - artigo 477), devendo a secretaria 

fixar no dorso dos autos duas tarjas pretas (CNGC – artigo 967, IV).Sendo 

infrutífera a busca de dados do (a) executado (a), a secretaria deverá 

intimar o (a) exequente para manifestar-se.INDEFIRO o pedido de 

expedição de ofício à Cooperativa de Crédito Sicredi e ao Sistema de 

Cooperativas de Crédito do Brasil – SICOOB (fls. 66-v), haja vista que 

conforme Comunicado BACEN N° 29.096 de 11.02.2016, a partir de 

02.05.2016, as cooperativas singulares de crédito deverão receber e 

responder os arquivos de ordens judiciais no ambiente de produção do 

Sistema Bacen Jud 2.0.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luan Alves Galdino, 

digitei.

Rondonópolis, 03 de fevereiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736057 Nr: 15474-68.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILDA MARIA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O acórdão condenou o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 

(quinhentos mil reais) (fls. 104). Nesse caso, cabe ao advogado da parte 

autora promover o cumprimento de sentença em relação à verba 

advocatícia. De outro norte, não cabe arbitramento de honorários na 

liquidação de sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são 

devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de 

sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos 

recursos interpostos, cumulativamente. Diante disso, a interpretação que 

se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários 

advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, 

embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva. Nesse sentido: 

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a 

necessidade de realização de prova pericial com apresentação de 

quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de 

fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são 

devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para 

apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que 

será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 

22/03/2018) DISPOSITIVO Com essas considerações, julgo extinto o 

processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Intimem-se. 

Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C. Rondonópolis, 

segunda-feira, 03 de fevereiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737127 Nr: 17-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CELIA REGINA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO - OAB:3.677/MT

 (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O acórdão condenou o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil 

reais) (fls. 133-v). Nesse caso, cabe ao advogado da parte autora 

promover o cumprimento de sentença em relação à verba advocatícia. De 

outro norte, não cabe arbitramento de honorários na liquidação de 

sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são devidos 

honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, 

provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos 

interpostos, cumulativamente. Diante disso, a interpretação que se dá ao 

texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários 

advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, 

embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva. Nesse sentido: 

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE 
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a 

necessidade de realização de prova pericial com apresentação de 

quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de 

fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são 

devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para 

apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que 

será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 

22/03/2018)”. DISPOSITIVO Com essas considerações, julgo extinto o 

processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Intimem-se. 

Após, encaminhem-se os autos a CAA. Rondonópolis, segunda-feira, 03 

de fevereiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737149 Nr: 39-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSEFINA MARTINS RAMOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOSEFINA 

MARTINS RAMOS SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756299 Nr: 11030-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO BOSCO ATAGIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

 Diante da impugnação apresentada pelo requerente (fls. 313/314), 

intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

as fichas financeiras da autora, referente ao período de novembro de 

1993 a dezembro de 1994, ou, de outro servidor do mesmo cargo da 

autora (APOIO ADM EDUCACIONAL PROFISSINALIZADO – fls. 26), caso 

não sejam encontradas as fichas da demandante.

Com a juntada das fichas financeiras, DETERMINO que o perito faça nova 

perícia.

Após, dê-se vistas às partes do novo laudo pericial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786336 Nr: 8762-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OZEAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - 

OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por OZEAS DE 

OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto o processo, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51180 Nr: 4742-24.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS DANIELE LTDA, LUIZ 

CARLOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIO DE CEREAIS DANIELE LTDA, 

CNPJ: 00868828000166 e atualmente em local incerto e não sabido LUIZ 

CARLOS MARTINS, Cpf: 27849872991, Rg: 693.237, solteiro(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/12/1996.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMERCIO DE CEREAIS DANIELE LTDA e LUIZ CARLOS MARTINS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Deixou de recolher 

e/ou recolheu a menor o I.C.M.S. nos prazos regulamentares, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 363/1996.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/02/1997

 - Valor Total: R$ 17.199,40 - Valor Atualizado: R$ 15.635,82 - Valor 

Honorários: R$ 1.563,58

Despacho/Decisão: Visto em Correição.1- Indefiro, por ora, o pedido de 

fls. 131, tendo em vista que os executados não foram intimados acerca da 

penhora.2-Intimem-se os executados via correio para oferecer embargos, 

no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora, observando o 

endereço descrito na CDA fls.(131-v) (art.16, III, da LEF).Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luan Alves Galdino, 

digitei.

Rondonópolis, 03 de fevereiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338160 Nr: 6443-39.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDR-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ALVES DE LIMA, Cpf: 

02770806149, Rg: 3.339.924, casado(a), médico. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação de José Alves de Lima acerca da PENHORA EM 

DINHEIRO, via BANCENJUD, para querendo oferecer EMBARGOS no prazo 

de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on-line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 
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preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Resultando a penhora negativa ou insuficiente para o 

pagamento total da dívida, desde já autorizo a restrição judicial de veículos 

automotor pertencente ao executado, por meio do sistema RENAJUD. Pois 

é possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer 

do referido bem para frustrar os fins da execução.Por sinal, o Manual do 

Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que 

interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento Nacional de 

Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições judiciais de 

veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, licenciamento, 

circulação e registro de penhora.Ademais, essa providência permite 

garantir que o executado não se desfaça do bem até o momento em que é 

efetivada a penhora, sem causar-lhe qualquer prejuízo.Se não bastasse, 

essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade 

e efetividade ao processo de execução.O Exequente requer ainda a 

expedição de Ofício à Delegacia da Receita Federal, requisitando cópias 

das 03 (três) últimas declarações de imposto de renda em nome do 

executado, a fim de localizar bens das devedoras e/ou endereço.O pedido 

deve ser deferido.O exequente comprovou ter esgotados todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço ou situação econômica do 

executado.Ademais, essa providência permite informações sobre o 

patrimônio do executado, bem como a sua localização, por meio de 

requisição judicial, via on-line.Se não bastasse, essa medida pode ser 

adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao 

processo de execução.Nesse sentido:“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. SEGUROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

REQUISIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS. 

IMPOSSIBILIDADE. Apesar de admissível a remessa de ofício à Receita 

Federal pelo Judiciário, com vistas a obter informações sobre bens 

passíveis de penhora de devedores em ação de execução, a medida deve 

ser utilizada com parcimônia, sob pena de ser substituída a parte pelo juiz. 

AS RAZÕES OFERECIDAS NÃO CORROBORAM COM A REFORMA DA 

DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME. (Agravo Nº 70039679956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 

09/12/2010)”.Com essas considerações, DETERMINO a penhora on-line 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira.Havendo bloqueio de dinheiro, intimem-se os executados, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, 

querendo, no prazo legal, oferecer embargos.Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio 

realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da 

resposta encaminhada, informando que não foram encontrados valores a 

serem bloqueados nas contas do executado, intimando-o ainda, para que 

em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio do 

devedor, sob pena de extinção da execução. DEFIRO, ainda, a penhora de 

bens em nome dos devedores via sistema RENAJUD, tornando inviável a 

sua transferência a terceiros sem a devida ordem ou autorização 

judicial.Efetuado o registro, caberá ao exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.DETERMINO seja acessado o 

sistema INFOJUD, mediante senha pessoal deste juízo, para obter as 

informações solicitadas pelo exequente. Localizado o endereço do 

devedor ou bens passíveis de penhora (CPC, art. 835), expeça-se de 

imediato mandado de penhora e avaliação. Do auto de penhora e de 

avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

por mandado ou pelo correio, podendo oferecer embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 16 da Lei nº 6.830/80.Juntadas as 

informações, os autos passarão a correr em segredo de justiça (CNGC - 

artigo 477), devendo a secretaria fixar no dorso dos autos duas tarjas 

pretas (CNGC – artigo 967, IV).Sendo infrutífera a busca de dados do 

executado, a secretaria deverá intimar o exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luan Alves Galdino, 

digitei.

Rondonópolis, 03 de fevereiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 814041 Nr: 900-35.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LOPES MIRANDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCESCA PIPI DE 

SOUZA WILLON - OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por PEDRO LOPES 

MIRANDA JUNIOR em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820552 Nr: 3180-76.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOSÉ CARLOS 

DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, visando apurar 

eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos valores 

das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com 

essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a 

hipótese de “liquidação zero”. Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804728 Nr: 16212-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LOURIVAL DE OLIVEIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012, MARCO AURÉLIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 19831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTE a impugnação 
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apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios em 

favor do advogado do exequente, os quais deverão ser fixados por 

apreciação equitativa, tendo em vista a impossibilidade de se verificar se 

há excesso a execução, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), com 

fundamento no artigo 85, § § 2º, 7º e 8º do Código de Processo Civil. 

DETERMINO que o exequente apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

novo cálculo, levando em consideração:a) calcular as parcelas atrasadas 

no período de 19/03/2015 (DIB) a 30/08/2018 (DCB – 120 dias a contar da 

data da homologação do acordo, que ocorreu em 01/05/2018 – fls. 115), 

observando-se a RMI de R$ 1.237,87 e demais atualizações, acima 

informado;b) incidir INPC, para fins de correção monetária, e juros de 

mora, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Com a 

juntada do novo cálculo, intime-se o executado para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767387 Nr: 1043-58.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA PEREIRA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por EDNA MARIA 

PEREIRA DE SIQUEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Técnico Nível 

Médio do SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784409 Nr: 7904-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUSCELINO MENDES DA SILVA, CIBELLY ADRIANY DE 

SOUZA, WAGNER XAVIER RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por JUSCELINO 

MENDES DA SILVA, CIBELLY ADRIANY DE SOUZA e WAGNER XAVIER 

RAMOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar eventual 

defasagem salarial nos cargos de Agente do Sistema Penitenciário, 

Técnico Adm. Educ. Profissionalizado e Apoio Adm. Educ. 

Profissionalizado, em decorrência da conversão dos valores das tabelas 

de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 899425 Nr: 5141-81.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE RODRIGUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, JAERSON 

CESAR DA ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GONÇALVES AMORIM 

- OAB:23317/O, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT Nº 7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Com essas considerações, julgo procedente o pedido formulado nos 

embargos de terceiros apresentados por MARLENE RODRIGUES CORREA 

em face da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.Desconstituo a 

penhora do lote 20 da quadra n° 10, situado no loteamento denominado 

Jardim Paulista, com área de 300 metros quadrados, registrado sob o n° 

73.538, levada a efeito no processo de execução fiscal nº 328290, página 

44, e torno sem efeito o leilão realizado sobre o referido lote.Devolva-se, 

mediante alvará eletrônico, o valor da arrematação do lote para JAERSON 

CESAR DA ANUNCIAÇÃO (fls. 126 da execução fiscal).Condeno a 

autora/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do 

Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as obrigações 

decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da 

parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do Código de Processo 

Civil).Junte-se cópia desta sentença na execução fiscal n.º 

328290.P.R.I.C. Rondonópolis, 4 de fevereiro de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722831 Nr: 3839-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALIM JOSE BONACUL FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SALIM JOSE BONACUL FILHO, Cpf: 

10944079172, Rg: 133373, casado(a), bancário. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO, A SRª MARIA DE 

FATIMA RABELO BONACUL , PARA TOMAR CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO DO 

IMÓVEL , MATRICULA 40.272, OBJETO DA PENHORA EFETIVADA NOS 

PRESENTES AUTOS, E QUERENDO, NOS TERMOS DO R. DESPACHO 

ABAIXO TRANSCRITO, OPOR EMBARGOS, PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.

Despacho/Decisão: VISTO.Providencie o registro de penhora de fls. 

79.Intime-se a esposa do executado (fls. 93) da penhora.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733769 Nr: 13686-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCINETE GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, terça-feira, 04 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734159 Nr: 14018-83.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LOURDES SANTIAGO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO Trata-se de liquidação de sentença promovida por LOURDES 

SANTIAGO NASCIMENTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional 

Apoio do SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) DISPOSITIVO Com 

essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a 

hipótese de “liquidação zero”. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos 

a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734926 Nr: 14637-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZULMIRA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Trata-se de liquidação de sentença promovida por ZULMIRA MARIA DOS 

SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Apoio do SUS, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...)

DISPOSITIVO

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.

Intimem-se.

 Após, encaminhem-se os autos a CAA.

P.R.I.C.

Rondonópolis, terça-feira, 04 de fevereiro de 2020.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006589-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO CANDIDO COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS em face de AUREO CANDIDO COSTA. A decisão de Id. 

25938233 deferiu a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira existente em nome do executado, via Sistema Bacenjud, na 

forma do artigo 854 do CPC. Assim, foi bloqueada a quantia de R$ 

196.316,78. O executado informou que, nos meses de novembro/2019 e 

dezembro/2019, é facultado ao contribuinte, ainda que demandado 

judicialmente após inscrição em dívida ativa, aderir ao programa de 

regularização fiscal (REFIS) que permite ao devedor, através do mutirão 

fiscal, obter descontos de até 100% de juros e multa, conforme noticiado 

pelo site da Prefeitura Municipal de Rondonópolis. Alegou que faz jus ao 

referido benefício e seus descontos, sendo justo, portanto, que, no ato de 

apresentação do saldo devedor, o Município exequente, através da 

Procuradoria responsável pelo programa de regularização fiscal, 

apresentasse perante juízo o saldo devedor já considerando os 

descontos cabíveis ao presente caso. Asseverou que a determinação de 

bloqueio sobre o valor total do débito, acrescido de todos os encargos, 

desconsiderando os descontos a que tem direito, caracteriza imenso 

prejuízo ao contribuinte e possivelmente um dano irreparável. Ao final, 

requereu “a não conversão dos ativos contristos em penhora, bem como 

seja oficiada a Procuradoria Adjunta Fiscal no Município de Rondonópolis 

para apresentar aos autos o real valor do débito pretendido fazendo 

considerar os benefícios e descontos advindos do programa de 

regularização fiscal (REFIS) vigente e aplicável ao presenta caso, por ser 

essa a medida correta aplicável ao caso” (Id. 26128326). É o relatório. 

Decido. A Lei Complementar n.º 306, de 08 de novembro de 2019, 

estabeleceu “as condições em que o Município de Rondonópolis e os 

sujeitos passivos, pessoa física ou jurídica poderem celebrar transação 

ou aderir ao parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa ou não, 

ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não, de forma 

concomitante ou não, no MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO FISCAL 2019 

promovido pelo Município de Rondonópolis no período de 18 de novembro 

a 18 de dezembro de 2019.” (artigo 1º). O artigo 3º da mencionada lei 

dispõe: “Art. 3º O sujeito passivo (pessoa física ou jurídica), para usufruir 

dos benefícios desta Lei Complementar, deve celebrar a transação ou 

aderir ao parcelamento dentro dos eventos previstos no art. 1º.” Como se 

vê, para usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar n.º 

306/2019, o executado deveria ter procurado a Administração Pública no 

período do Mutirão Fiscal (18 de novembro a 18 de dezembro de 2019), e 

celebrado transação ou aderido ao parcelamento. Dessa forma, INDEFIRO 

os pedidos formulados pelo executado na petição de Id. 26128326. 

Intime-se o executado, na pessoa do seu advogado, acerca da penhora 

de Id. 25938233 para, querendo, apresentar embargos à execução, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Edital Citação

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 1012857-45.2018.8.11.0003 (PJE);

Valor causa: R$ 136.529,43 Espécie/Assunto: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA] - EXECUÇÃO FISCAL

Parte Autora: ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: MASTER DISTRIBUIDORA LTDA-ME E OUTROS.

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) MASTER DISTRIBUIDORA LTDA ME, CNPJ: 

13.835.979/0001-60, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; 

02) JACILIANE ALCANTARA EMILIANO, CPF: 025.337.281-01, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

REFERÊNCIA: COBRANÇA DE DÍVIDA movida pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO contra as partes acimas descritas referente a CDA Nº 

2017472770 - ORIGEM: Órgão: SEFAZ .

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei 

.Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 5 de fevereiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007502-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TERESA BALLESTA LOPEZ (EXECUTADO)

CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A (EXECUTADO)

DANIEL AGUSTIN BILAT (EXECUTADO)

CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

CYMI HOLDING S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENEGON ALVES OAB - RJ199445 (ADVOGADO(A))

ENRICO ESTEFAN MANNINO OAB - RJ95110 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Inicialmente, reputo que não há qualquer ilegalidade no protesto 

da CDA e sua execução judicial de forma concomitante. Todavia, no caso 

em testilha, observe-se que os embargos opostos contra a presente 

execução (autos nº 1002631-44.2019.8.11.0003) foi recebido com efeito 

suspensivo, de modo que deve ser sustada qualquer meio indireto de 

cobrança da dívida exequenda. Deste modo, intime-se o Estado de Mato 

Grosso para que suspenda o protesto da CDA exequenda enquanto sua 

exigibilidade estiver suspensa pelos embargos supracitados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006293-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SALVADOR MELLO AGUILAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

LAERTE GONZAGA FAUSTINO OAB - MT25791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos etc. Verifica-se que o valor dado à causa foi de R$60.770,55, 

contudo, em análise as razões do autor, não pude denotar como chegou a 

tal valor obedecendo os ditames do artigo 292 do Código de Processo 

Civil. Deste modo, tendo em vista que o valor da causa implica na 

competência para processamento e julgamento do feito, intime-se o autor 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, explique como chegou ao valor da 

causa obedecendo o que dispõe o artigo 292 do Código de Processo Civil, 

em caso de verificar o erro em seu valor, que desde já retifique-o, sob 

pena deste juízo arbitrar de ofício o valor. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004608-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIOJULIOR SILVIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

JOSE ARTHUR SILVA SANTANA OAB - MT26722/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (REU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Verifica-se que o valor dado à causa foi de R$67.944,63, 

contudo, em análise as razões do autor, não pude denotar como chegou a 

tal valor obedecendo os ditames do artigo 292 do Código de Processo 

Civil. Deste modo, tendo em vista que o valor da causa implica na 

competência para processamento e julgamento do feito, intime-se o autor 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, explique como chegou ao valor da 

causa obedecendo o que dispõe o artigo 292 do Código de Processo Civil, 

em caso de verificar o erro em seu valor, que desde já retifique-o, sob 

pena deste juízo arbitrar de ofício o valor. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004807-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA SANTA LUZIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos etc., Trata-se 

de Ação Anulatória, ajuizada por ÓTICA SANTA LUZIA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados. A parte 

autora aduz, em síntese, que em 04/04/2019 recebera notificação de 

lançamento por não ter apresentado documentos fiscais nos postos de 

saída e, em tese, por não recolher ICMS. Afirma que a notificação fora 

expedida em 18/12/2018, ciência em 04/04/2019 e, após a impugnação, foi 

inadmitida por intempestividade. Fundamentou que recolhe o ICMS por 

estimativa simplificado, aplicado em razão do CNAE em que estiver 

enquadrado o contribuinte, o qual já teria pago, inclusive em dobro, uma 

vez que recolheu o simples nacional com ICMS incluso. Assim, sustenta 

ser ilegal e indevida a cobrança do Estado, pois supostamente já teria 

procedido com o recolhimento do ICMS por estimativa simplificado, 

ressaltando, ainda, a abusividade da multa aplicada, esta que deveria ter 

sido aplicada no percentual de 30%, conforme a legislação vigente. 

Discorre, ainda, sobre a ocorrência do instituto da prescrição, por estar 

inserido no objeto da notificação o ano de 2013, razão pela qual o 

requerido deixou transcorrer, em tese, o prazo legal para propor a ação 

de execução fiscal. Requereu a concessão da medida liminar, a fim de 

declarar suspenso o crédito tributário para emissão da Certidão Negativa 

de Débitos, o que fora deferido por este juízo mediante prestação de 

caução (ID n.º 20013910). Devidamente citado, o requerido apresentou 

defesa ao ID n.º 21971807, por meio da qual pugnou preliminarmente pela 

revogação da concessão da tutela ante a ausência de prestação da 

caução. No mérito, explicou que a sua impugnação nas vias 

administrativas fora rejeitada em razão da intempestividade e que não 

impugna o fato do requerente ter procedido com o recolhimento do ICMS 

por estimativa declarado. Contudo, esclarece que no cruzamento de 

dados feito pelas Administradoras de Cartão de Crédito, fora constatada 

divergência entre o valor declarado como sendo sua receita bruta e o 

faturamento da empresa quando de sua declaração do Simples Nacional. 

Desse modo, relata que expediu intimação em 09/04/2018 para que o 

requerente comprovasse a regularidade da receita bruta declarada, este 

que deixou transcorrer o prazo para tanto, justificando, em tese, a 

notificação de lançamento expedida em 18/12/2018, por ter procedido com 

a circulação de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal. Quanto ao 

valor da multa, justifica que fora utilizado o regime originário de tributação 

atribuído ao ICMS, uma vez que não poderá fruir o benefício fiscal de ICMS 

por estimativa simplificado as operações desacompanhadas do 

documento fiscal, tal como ocorre no caso do Simples Nacional. No que 

atine à ocorrência da prescrição, o Estado discorreu que o demandante 

fez confusão com o instituto da decadência, uma vez que não havendo o 

pagamento do tributo, o lançamento é feito de ofício pelo fisco, cujo prazo 

decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 

o lançamento poderia ter sido efetuado e que, levando em consideração 

os fatos geradores dos tributos devidos datarem de 2013, 2014, 2015, 

2016 e 2017, poderia o Estado proceder com o lançamento até 31/12/2018 

no que diz respeito ao mais antigo. Assim, o requerido alega que não 

ocorrera a decadência e muito menos a prescrição, pois o demandante 

fora notificado do lançamento em 21/12/2018, em tese, dentro do prazo 

para tanto. Por sua vez, a autora impugnou a defesa apresentada pela 

parte requerida, rechaçando-a in totum (ID n.º 22447496). Após, 

vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De antemão, 

considerando que o feito está devidamente instruído, com lastro probatório 

suficiente para formar a convicção deste juízo, prescindindo a produção 

de outras provas, eis que se trata de questão unicamente de direito, 
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vislumbra-se plausível o julgamento antecipado do feito, conforme 

determina o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em análise às 

circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, é medida 

escorreita a improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. Da prescrição. 

O autor aduz, em síntese, que pelo fato de constar no objeto da 

notificação o ano de 2013, está prescrito o direito de cobrar o crédito 

tributário, uma vez que transcorridos 05 (cinco) anos desde o fato 

gerador. De início, necessário salutar que o prazo prescricional é aquele 

determinado para o fisco em proceder com a propositura da ação de 

execução em face de seu devedor, a contar a partir da constituição 

definitiva do crédito. Portanto, completamente desprovido de fundamento a 

alegação do autor, uma vez que faz confusão com os institutos da 

decadência e prescrição. No caso em tela, trata-se de crédito tributário 

que objetiva a cobrança do ICMS não declarado e não pago nos anos de 

2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, cujo fato gerador mais antigo é, como 

visto, referente ao exercício de 2013. Em que pese o lançamento deste 

tributo ser feito por homologação, por meio do qual o contribuinte, em 

regra, deve declarar o valor e antecipar o pagamento do tributo, o caso 

dos autos cinge sobre o descumprimento das obrigações principais e 

acessórias do imposto, constatada inclusive a fraude, já que não declarou 

diversas operações fiscais realizadas, razão pela qual deve ser aplicado 

o prazo disposto no artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, in 

verbis: Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito 

tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do 

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; 

Assim, o prazo para constituir o crédito tributário teve início de contagem 

no dia 1º de janeiro do ano de 2014, cujo lançamento deveria ocorrer até o 

dia 31/12/2018. Segundo o que se extrai do ID n.º 21971825, a notificação 

de lançamento fora expedida em 18/12/2018, com a ciência do contribuinte 

em 20/12/2018, sendo, portanto, constituído o crédito dentro do prazo legal 

e, via de consequência, afastada a decadência. Já o prazo prescricional 

tem o início da contagem de seu prazo 05 (cinco) anos para propor a ação 

de execução na data da constituição definitiva do crédito, com arrimo no 

artigo 174 do CTN. Partindo dessas premissas, considerando que o fisco 

procedeu com a notificação de lançamento em 18/12/2018, não há que se 

falar em prescrição, uma vez que o prazo para sua consumação sequer 

transcorreu, até o presente momento, in albis. Do mérito. Perscrutando as 

alegações da parte autora e a defesa da parte requerida, verifica-se de 

plano que aquela omitiu fatos imprescindíveis para compreensão do caso 

em tela, uma vez que se limitou a relatar que teria recolhido todo o imposto 

declarado, não havendo, em tese, justificativa para a notificação de 

infração que recebera, juntando aos autos os comprovantes de 

pagamento do ICMS de estimativa simplificado e do Simples Nacional, 

regime/benefício do qual fazia jus nos termos da legislação tributária 

estadual. Para tanto, alegou que fora expedida notificação de lançamento 

do crédito tributário em 18/12/2018, da qual somente teve ciência, em tese, 

na data de 04/04/2019. Ocorre que, tal como bem ressaltou o Estado em 

sua defesa, é fato incontroverso que o contribuinte procedera com o 

adimplemento dos valores declarados. Todavia, o que não esclareceu o 

autor fora o fato de que recebeu intimação da parte requerida no dia 

09/04/2018 a fim de comprovar a regularidade da sua receita bruta, uma 

vez que fora constatada divergência entre os valores declarados a título 

de ICMS por estimativa simplificado e os que dizem respeito ao 

faturamento da empresa, considerando a declaração para o Simples 

Nacional feita pela própria parte autora (PGDAS-D), os declarados por EFD 

e os valores apurados pelas Administradoras de Cartão de Crédito. 

Veja-se o que consta na descrição do fato do termo de início da ação 

fiscal (ID 21971813): “Nesta data, a Secretaria de Fazenda do Estado de 

Mato Grosso (SEFAZ-MT), por meio da Gerência de Fiscalização de 

MicroEmpresas e Empresas de Pequeno Porte (GFMEP), unidade da 

Superintendência de Fiscalização (SUFIS), no uso de suas atribuições 

legais, iniciou os trabalhos de fiscalização do contribuinte acima 

identificado, para apurar possíveis divergências entre os valores dos 

documentos fiscais emitidos, os valores declarados em EFD ou PGDAS-D 

e os valores fornecidos pelas Administradoras de Cartões de Crédito e 

Débito”. Na sequência, conforme os anexos I e II à mencionada intimação, 

o fisco juntou os relatórios de informações declaradas pelas 

Administradoras de Cartões de Crédito/Débito e o relatório de informações 

declaradas ao Fisco pelo contribuinte por meio dos arquivos PGDAS-D e, 

apenas pela análise destes é possível denotar a discrepância entre os 

valores declarados pelo demandante e os apurados, havendo, apenas 

quanto ao ano de 2013, uma diferença que ultrapassa a casa de 

R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Desse modo, pela documentação 

exposta pela parte requerida, que inclusive fora omitida pela parte autora, 

carreando apenas parte da documentação que diz respeito à notificação 

de lançamento, concluir-se-á que a parte requerente procedera com a 

circulação de mercadorias desacompanhadas dos devidos documentos 

fiscais como subterfúgio à Lei tributária, incidindo no descumprimento da 

sua obrigação acessória e principal, pois embora que se trate do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, caso não haja a declaração 

do tributo, não há que se falar, pois, do recolhimento deste. Inclusive, 

quando da análise da medida liminar pleiteada, este juízo deferiu o pedido 

da autora a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário pelos 

documentos que comprovam o pagamento do ICMS por estimativa 

simplificado e do Simples Nacional dos anos de 2013 a 2017, valendo-se 

da boa-fé presumida do demandante e pela verossimilhança das 

alegações. Todavia, este omitiu a informação essencial para deslinde do 

caso, o fato de ter procedido com a circulação de mercadorias de forma 

contrária à legislação tributária, sonegando impostos, incorrendo em 

fraude. Desse modo, segundo o que consta na notificação de lançamento, 

trata-se de penalidade decorrente da circulação de mercadorias 

desacompanhadas de documento fiscal e, tendo em vista a presunção de 

veracidade e legitimidade dos atos da Administração até prova inequívoca 

em contrário, vislumbra-se ser direito do fisco a cobrança dos tributos, 

uma vez que devidamente demonstrado o descumprimento de obrigações 

principais e acessórias. A parte demandante ainda alegou que a multa 

aplicada foi distante dos parâmetros estabelecidos na Lei, qual seja no 

percentual de 30%, incorrendo, em tese, em vício. Todavia, explica o 

requerido em sua peça contestatória que a multa fora aplicada sobre o 

diferencial entre o valor declarado e o apurado, esclarecendo que o 

contribuinte continua enquadrado no Regime de Estimativa Simplificado 

quando cumpre suas obrigações. Não obstante, a despeito das 

mercadorias comercializadas de forma irregular, esta parcela não gozará 

do benefício fiscal, sendo o mesmo quanto ao Simples Nacional, o que 

legitima a cobrança do fisco por meio do regime originário de tributação 

atribuído ao ICMS, quanto aos valores desacompanhados de nota fiscal e 

apurados no cruzamento de dados, conforme relatório de divergências 

(anexo VII) colacionado junto à intimação para o contribuinte comprovar a 

sua receita bruta (ID n.º 21971813). Nesse sentido preleciona o artigo 5º, 

§§1 e 4º da Lei n.º 7.098/98 e artigo 13 da Lei Complementar 123/06: Art. 

5º Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e 

atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2º, inciso XII, 

alínea g, da Constituição Federal. § 1º Os benefícios fiscais não 

dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias. § 4º 

Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 

35-B, não se reconhecerão isenção, crédito, redução de base de cálculo, 

outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício 

fiscal à operação ou prestação de serviço irregular ou que não estiver 

acobertada por documento fiscal idôneo e regular. Desse modo, a 

cobrança do crédito tributário é legal, pois em conformidade com os 

dispositivos alhures citados, aplicada nos termos do artigo 45, inciso I, 

alínea “a”, e inciso IV, alínea “a”, da Lei n.º 7.098/98, pelo descumprimento 

das obrigações principal e acessória, mas que, por expressa disposição 

§3º do mesmo diploma, não se aplicam cumulativamente. Vejamos: Art. 45 

O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela 

legislação do imposto, fica sujeito às seguinte penalidades: IV – Infrações 

relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas 

através de levantamento ou ação fiscal: a) Falta de emissão de documento 

fiscal – multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou 

prestação; § 3º Não se aplicará cumulativamente a penalidade a que se 

referem: I – as alíneas a e k do inciso I – nas hipóteses das alienas a, b e d 

do inciso II; das alíneas a,b e d do inciso III; das alíneas a, b, c, h, i e k do 

inciso IV; e das alíneas e e n do inciso V; Portanto, não há que se falar em 

ilegalidade da cobrança do fisco por meio do regime originário de 

tributação atribuído ao ICMS, cuja aplicação da multa deve ser fixada no 

patamar de 30% sobre o valor das operações ou prestações, prudente 

inclusive proceder com a cobrança do referido imposto sobre os valores 

declarados, vide Nota Técnica n.º 052/2018 (ID n.º 21971837). Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fazendo-o com fulcro do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, quanto à tutela 

concedida mediante a prestação de caução no prazo de 10 (dez) dias, 

verifica-se que nunca produziu efeitos, já que o débito não foi caucionado, 

de todo modo, tendo em vista que não se faz mas presente a 
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verossimilhança das alegações da parte autora, REVOGO-A. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos 

honorários sucumbenciais, os quais fixo nos percentuais mínimos 

previstos no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, na forma do §5º 

do mesmo artigo. Transitada em julgada, em nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 700295 Nr: 8266-04.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIL APLINIO JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925, Caroline Cristina Berté - OAB:MT0018455, 

DANIELA SOUZA BIZERRA - OAB:20448/O, DANIELLA MOREIRA NERY 

SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR 

- OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Analisando os autos, verifica-se que o requerido fora condenado a 

implantar o benefício de auxílio-doença, o que inclusive fora ratificado 

quando do reexame necessário (fls. 260/263), transitando em julgado na 

data de 23/02/2015 (fls. 271).

Após início da fase de cumprimento de sentença, a parte executada opôs 

embargos e, após o julgamento deste e homologação dos cálculos, este 

juízo determinou a sua intimação para restabelecer o benefício 

auxílio-doença.

 Assim, não obstante a autarquia tenha sido intimada a fim de restabelecer 

o benefício (fl. 321-v), não cumpriu a ordem judicial e o demandante 

esclareceu que ainda não está recebendo o benefício acidentário, 

imprescindível para a garantia de sua subsistência, por se tratar de verba 

alimentar.

Dessa forma, tal omissão implica, em tese, o crime de desobediência 

(artigo 330 do Código Penal), o que deverá ser apurado para aplicação 

das medidas cabíveis no âmbito cível e penal.

 Trago à colação:

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Logo, providencie cópias da decisão que determinou a implantação do 

benefício, da que informou o descumprimento, bem como desta, 

remetendo-as ao Ministério Público e à Delegacia de Polícia, para que 

diligenciem no sentido de apurar o suposto crime previsto no artigo 330 do 

Código Penal (desobediência) e a prática, em tese, de improbidade 

administrativa.

Por fim, reitere-se a intimação do INSS para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, reimplante o benefício concedido, sob pena de multa diária pelo 

descumprimento no valor de R$300,00 (trezentos reais), até o teto de 

R$30.000,00 (trinta mil reais).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702310 Nr: 13118-04.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 1. Relatório.Trata-se de denúncia ofertada em face de Bruno Henrique 

Ribeiro de Souza, narrando à prática dos crimes descritos no art. 330 do 

Código Penal e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, 

ambos do Código Penal, ocorridos em 08 de dezembro de 2019. O 

Ministério Público manifestou pelo arquivamento parcial do feito em relação 

ao delito tipificado no art. 309 da Lei n. 9.503/97, fls. 43/44. É o breve 

relato. 2. Fundamentação.2.1. Da notificação do denunciado.A Lei 

11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.2.2. Do 

arquivamento parcial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 698626 Nr: 10450-60.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE LIMA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:16.330-MT

 I – Dando prosseguimento ao feito, designo o dia 28 de fevereiro de 2020, 

às 13h10min, para a realização de audiência de continuidade.

 II – Intimem-se as testemunhas remanescentes, observando-se o 

endereço declinado as fls. 330.

III – Requisite-se o acusado.

IV – Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220702 Nr: 1790-15.1998.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELZUITA SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDELI CLAUDIA DE 

OLIVEIRA - OAB:25331/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como, em conformidade com o 

Provimento n.º52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, se manifeste na fase do 

art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270155 Nr: 1130-50.2000.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PAZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RANNIERE 

RODRIGUES DE SOUSA - OAB:68.827/PR

 Por força do quanto disposto no art. 431 da CNGC, procedo à Intimação 

do Dr. THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA para promover a 

devolução dos autos da ação penal em epígrafe no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 601201 Nr: 5637-68.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIUS ROCHA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Antônio de Oliveira 

Bastos - OAB:24627/O, LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:21907/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como, em conformidade com o 

Provimento n.º52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente os memoriais.

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 644260 Nr: 5356-39.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12992

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Compulsando os autos, observo que o acusado aceitou o benefício da 

suspensão condicional do processo.

 Assim, determino ao cartório judicial que certifique acerca do 

comparecimento mensal do acusado e, em caso negativo, proceda a sua 

intimação para que dê continuidade ao cumprimento do sursis, sob pena 

de revogação do benefício.

No mais, decorrido o prazo estabelecido sem revogação, volte os autos 

em conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

 Cod. Proc.: 674041 Nr: 6073-80.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALISSON GUTIERRES MANHANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se. Notifique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 644260 Nr: 5356-39.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12992

 3. Dispositivo.DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Fernando da Silva 

Rodrigues em virtude do transcurso do lapso do período de prova, em 

conformidade ao disposto no art. 89, § 5° da Lei n. 9.099/95. Proceda-se à 

restituição da fiança recolhida (comprovante de fls. 34) na sua 

integralidade. Intime-se o sentenciado para indicar seus dados bancários. 

A seguir, expeça-se alvará de liberação do valor objeto do depósito 

judicial. Inerte o réu, declaro o perdimento do valor em favor do Estado de 

Mato Grosso.Sem condenação às custas processuais.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.Publique-se,Registre-se e 

Intimem-se.Rondonópolis, 29 de janeiro de 2020.Wagner Plaza Machado 

JuniorJuiz de Direito em Substituição Legal

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666719 Nr: 14803-17.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ANDRE SCHEIBLER PASCOAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS PIMENTEL BARBOSA 

NETO - OAB:18454/O

 Diante da situação descrita acima, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência para o dia 12 de março de 

2020 às 14h30min.

Oficie-se o Juízo de Cascavel/PR informando/confirmando a data 

designada, bem como o link de acesso e senha para a realização do ato.

Requisitem-se novamente as testemunhas Jorge Cunha da Silva Filho, 

Glauber Rafael Vargas.

Intime-se o Dr. Jonas Pimentel Barboso Neto.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 695281 Nr: 7679-12.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MARCOS DA SILVA FELIX, PEDRO 

HENRIQUE CARVALHO SILVA, HENRIQUE LEAL RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - OAB:21.614-MT, MARCELO AGDO 

CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Intimação dos advogados do acusado Pedro Henrique, Dr. Marcelo Agdo 

Cruvinel - OAB/MT nº 11.834 e Dr. Diego Átila Lopes Santos - OAB/MT nº 

21.614 que os autos encontram-se disponíveis em cartório, pelo prazo 

legal, aguardando apresentação de resposta à acusação (urgente / 

processo com réus presos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699183 Nr: 10849-89.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RUFINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 10849-89.2019.811.0064 – Cód.699183

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu RENATO 

RUFINO DA SILVA à fl. 95, ante a certificação de sua tempestividade (fl. 

96), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 101/105), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 701028 Nr: 12166-25.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALIFER HENRIQUE BENTO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 12166-25.2019.811.0064 – Cód. 701028

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu WALIFER HENRIQUE 

BENTO BATISTA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.02.2020, às 15h20min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662666 Nr: 11177-87.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL OLIVEIRA ZORRON, LEONARDO DE 

OLIVEIRA ZORRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da vítima Maikon Diego de Jesus 

Meneses, testemunha Gabriel Roberto dos Santos Oliveira, conforme 

conta ministerial de fls. 129 dos autos, para que surtam seus efeitos legais 

e jurídicos.

 Ao compulsar os autos, verifica-se às fls. 128- V que o réu LEONARDO 

DE OLIVEIRA ZORRON, apesar de intimado deixou de comparecer, ou 

justificar sua ausência a este ato, pelo que decreto sua revelia 

ressalvados os efeitos legais do instituto.

Considerando a manifestação da Defensoria Pública às fls. 136, INDEFIRO 

o requerimento da defesa, porque não existe demonstração nos autos de 

que a diligencia não tenha condições de ser realizado pela própria 

requerenda.

 Diante do interrogatório do réu Rafael Oliveira Zorron, com o retorno da 

missiva encaminhada a Comarca de Santos/SP, cuja finalidade seja a oitiva 

da vítima Jailson Soret Gonçalves Gonzales, declaro encerrada a 

audiência de instrução e determino vista dos autos às partes no prazo de 

05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667187 Nr: 231-22.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIQUE JESUS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:OAB/MT 15.668

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Marcos Paulo da 

Silva Santos, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Ao compulsar os autos, verifica-se às fls. 167-V que o réu CAIQUE JESUS 

DA CONCEIÇÃO, apesar de intimado deixou de comparecer, ou justificar 

sua ausência a este ato, pelo que decreto sua revelia ressalvados os 

efeitos legais do instituto.

Diante da inquirição da testemunha, da vítima, bem como da revelia do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679726 Nr: 11294-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMARES REGINA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT

 Homologo a desistência de inquirição da vítima Gleide Aparecida Justo de 

Oliveira, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, das vítimas, bem como do 

interrogatório da ré, declaro encerrada a audiência de instrução e 

determino vista dos autos às partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702492 Nr: 139-73.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DOS SANTOS DE SOUZA, CHARLES 

NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B/MT

 Autos nº 139-73.2020.811.0064 – Cód. 702792

Vistos.

Considerando que os réus JEAN DOS SANTOS SOUZA e CHARLES 

NASCIMENTO LIMA foram devidamente citados, bem como já 

apresentaram resposta à acusação e foram postos em liberdade por força 

do HC nº 1000129-10.2020.8.11.0000, REDESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 29.06.2020 às 

13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 619575 Nr: 2658-31.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORIS MACKIEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina dos Reis Beltrão 

Guimarães - OAB:12225, REINALDO MANOEL GUIMARÃES - 

OAB:20969/O

 Autos nº 2658-31.2014.811.0064 – Cód. 619575

Vistos.

O (a, s) acusado (a, s) BORIS MACHKIEVICZ foi beneficiado (a, s) com a 

suspensão condicional do processo, submetendo-se às condições 

impostas (fls. 83/85).

À fl. 111, o representante ministerial pugnou pela extinção da punibilidade 

do acusado, diante do cumprimento das condições impostas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

É de se observar que as pena mínima cominada ao delito imputado aos 

acusados enquadrou-se no benefício previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, 

suspendendo-se o processo pelo prazo de 02 (dois) anos.

Veja-se que as condições da suspensão do processo, impostas às fls. 

83/85, foram devidamente cumpridas, conforme se verifica nos autos, 
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passando o período de prova de 02 (dois) anos incólume, pois não houve 

a revogação do benefício e o mesmo não cometeu outro delito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 89, § 5° da Lei 9.099/95 e, em 

consonância com o parecer ministerial, julgo por sentença EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do (a, s) acusado (a, s) BORIS MACKIEVICZ, devidamente 

qualificado nos autos.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634150 Nr: 5557-65.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Autos nº 5557-65.2015.811.0064 – Cód. 634150

Vistos.

Constata-se nos autos o trânsito em julgado do Acordão retro em 

06.11.2019 (fl. 88), e considerando o regime fixado para o cumprimento da 

pena constante na sentença de fls. 137/142, expeça-se mandado de 

prisão em desfavor do réu WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE, mantendo 

o mesmo em aberto até a localização do acusado/condenado para o seu 

devido cumprimento.

Determino, ainda, o devido cadastramento do mandado de prisão junto ao 

Banco nacional de Mandados de Prisão – BNMP, após, proceda-se o 

arquivamento provisório do feito.

Havendo formalização da prisão, expeça-se guia de execução penal 

definitiva e encaminhe os autos ao Juízo da 4ª Vara Criminal desta 

Comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635066 Nr: 6279-02.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MIO FERNANDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Joaquim Aparecido 

dos Santos, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Ao compulsar os autos, verifica-se às fls. 145-V que o réu ORLANDO 

MIO FERNANDES FILHO, apesar de intimado deixou de comparecer, ou 

justificar sua ausência a este ato, pelo que decreto sua revelia 

ressalvados os efeitos legais do instituto.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636219 Nr: 7284-59.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:18.808-MT

 Autos nº 7284-59.2015.811.0064 – Cód. 636219

Vistos.

O (a, s) acusado (a, s) ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA foi beneficiado (a, 

s) com a suspensão condicional do processo, submetendo-se às 

condições impostas (fls. 77/77-v).

À fl. 124, o representante ministerial pugnou pela extinção da punibilidade 

do acusado, diante do cumprimento das condições impostas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

É de se observar que as pena mínima cominada ao delito imputado aos 

acusados enquadrou-se no benefício previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, 

suspendendo-se o processo pelo prazo de 02 (dois) anos.

Veja-se que as condições da suspensão do processo, impostas às fls. 

77/77-v, foram devidamente cumpridas, conforme se verifica nos autos, 

passando o período de prova de 02 (dois) anos incólume, pois não houve 

a revogação do benefício e o mesmo não cometeu outro delito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 89, § 5° da Lei 9.099/95 e, em 

consonância com o parecer ministerial, julgo por sentença EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do (a, s) acusado (a, s) ALEXANDRE CAMPOS DE LIMA, 

devidamente qualificado nos autos.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638589 Nr: 397-25.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS RAMON RODRIGUES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616-MT

 Autos nº 397-25.2016.811.0064 – Cód. 638589

Vistos.

Diante do trânsito em julgado do acordão em 19.08.2019, e considerando o 

requerimento formulado pelo réu LUIZ CARLOS RAMON RODRIGUES 

SOBRINHO às fls. 386/390, por intermédio de seu advogado devidamente 

constituído, DETERMINO que seja expedida guia de execução penal 

definitiva, bem como seja a mesma encaminhada ao juízo da 4ª Vara 

Criminal desta comarca, uma vez que em decorrência da fase em que se 

encontra o feito, este Juízo é incompetente para dirimir acerca do pleito 

para concessão de prisão domiciliar ao condenado, cabendo ao Juízo da 

Execução Penal deliberar acerca do pleito.

 Após, proceda-se o arquivamento do feito, com as baixas e anotações 

necessárias.

 Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 662652 Nr: 11163-06.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSE OLIVEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SHENDROSKI - OAB:OAB/MT 21669/O, Vinicius Piccini Nunes - 

OAB:25086/O-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO JOSE OLIVEIRA AGUIAR, Cpf: 

97062952168, Rg: 1488345-7, Filiação: Maria Candida de Oliveira Aguiar e 

Jose Wilson de Aguiar, data de nascimento: 06/12/1983, brasileiro(a), 

natural de Rondonopolis-MT, convivente, comerciante, Telefone 

(66)99952-5011. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO DO RÉU, acima qualificado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comparecer nesta Secretaria, trazendo consigo 

o cartão do banco com os dados bancários e o CPF do titular da conta, 

para lhe ser restituído o valor da fiança já deferido em sentença.

Despacho/Decisão: "...Em arremate, com relação à fiança prestada à fl. 19 

e depositada à fl. 28, determino a sua restituição ao acusado, devendo ele 

ser intimado, inclusive por edital, caso necessário, para no prazo de 15 

(quinze) dias, fornecer os dados necessários. Decorrido o referido prazo 

sem manifestação, desde já decreto o perdimento do mencionado valor e 
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determino a sua vinculação ao incidente de código 696442 (procedimento 

de destinação de fianças e prestações pecuniárias) em trâmite no Juízo 

da 3ª Vara Criminal local, para posterior destinação social pertinente."

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664389 Nr: 12816-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ASSIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVAR DO NASCIMENTO 

NUNES - OAB:25179/ O - MT

 Autos nº 12816-43.2017.811.0064 – Cód. 664389

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 102, assim, intime-se o denunciado 

THIAGO ASSIS SILVA para que justifique o descumprimento das 

condições assumidas por ocasião do oferecimento da suspensão 

condicional do processo (fls. 100/100-v), sob pena de revogação do 

benefício e posterior prosseguimento da ação penal que lhe é movida.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702523 Nr: 170-93.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAIR RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.Trata-se de inquérito policial por meio do qual o Ministério Público, 

após a conclusão das investigações, oferta denúncia em desfavor de 

SILVAIR RODRIGUES FERREIRA, pela prática, em tese, do delito tipificado 

no art. 155, §1º e §4º, incisos I e II, do Código Penal, ocorrido em 

30.12.2019.É o necessário. Fundamento e decido. (...) No caso dos autos, 

verifico que há provas da materialidade delitiva, bem como indícios 

suficientes de autoria em face dos denunciados, as quais se comprovam 

pelo boletim de ocorrência nº 2019-387729, depoimentos dos policiais 

militares Genival Sousa de Oliveira e Esdras Matos Cardoso, termo de 

exibição e apreensão, termo de entrega e depoimento (s) da (s) vítima (s) 

Sebastião Afonso de Melo Neto, logo, resta presente as condições da 

ação e dos pressupostos de procedibilidade para processamento da 

mesma. Dessa forma, RECEBO a denúncia em todos os seus termos, 

dando o (s) acusado (s) SILVAIR RODRIGUES FERREIRA como incurso (s) 

no artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do 

art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, 

CPP; logo, havendo nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar 

a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do 

recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação 

penal.Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (s) 

acusado (s) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação. Não havendo 

apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria Pública Estadual 

para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos.Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702844 Nr: 448-94.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 448-94-2020.811.0064 – Cód. 702844Vistos.Trata-se de 

inquérito policial por meio do qual o Ministério Público, após a conclusão 

das investigações, oferta denúncia em desfavor de MILTON FERREIRA DA 

SILVA, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 163, parágrafo 

único, inciso III, do Código Penal, ocorrido em 30.12.2019.É o necessário. 

(...)Dessa forma, RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o 

(s) acusado (s) MILTON FERREIRA DA SILVA como incurso (s) no artigo 

nela mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, 

CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP; logo, 

havendo nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a 

existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do 

recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação 

penal.Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (s) 

acusado (s) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação. Não havendo 

apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria Pública Estadual 

para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos.Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 624318 Nr: 6915-02.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS ROMEIRO LOPES, JOELCIO 

MARTINS DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16686-O

 Intimação do defensor do acusado Joelcio Martins da Silva Lopes, acerca 

da decisão de fl. 232, a fim de que no prazo de 10 (dez) dias apresente 

procuração com poderes específicos (CNGC, 450). Inerte o acusado e 

seu Patrono, o valor e os bens apreendidos serão destinados ao Conselho 

da Comunidade.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 608800 Nr: 6679-21.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OSWALDO 

MACHADO MENDONÇA FILHO, para devolução dos autos nº 

6679-21.2012.811.0064, Protocolo 608800, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 682987 Nr: 14078-91.2018.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON XAVIER BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON MENDES BASTOS - 

OAB:23933

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 14078-91.2018.811.0064 – Código 682987.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Weverton Xavier Bastos

Data e horário: terça-feira, 04 de fevereiro de 2020, 15h12min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: DR. AUGUSTO CESAR FUZARO

Advogado: Dr. Amilton Mendes Bastos

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, da vítima, do acusado e de seu 

Advogado.

Vistos etc.

Ante a ausência da vítima Aline Evellyn e das testemunhas Francislaine 

Santos Duarte Xavier e Marcos Roberto Xavier Pinto, que não foram 

localizadas, consoante observa-se à certidão de fl. retro, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, para que 

requeira o que de direito entender.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Viriato Bispo Seabra

Advogado

Weverton Xavier Bastos

Acusado

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 691702 Nr: 4367-28.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS FREITAS DE SOUZA ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MATHEUS FREITAS DE SOUZA 

ORLANDO, Cpf: 05051931162, Rg: 27465438, Filiação: Antonia Freitas de 

Souza e Odair Orlando, data de nascimento: 31/12/1996, brasileiro(a), 

natural de Janiópolis-PR, solteiro(a), auxiliar de produção. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código: 691702Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fl. 76.Com efeito, proceda-se a realização da citação do acusado por 

edital, nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, 

decorrido o prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às 

providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 692525 Nr: 5163-19.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134, GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:16.052/ MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR, OAB 

16052 para que devolva os autos em epígrafe, com urgencia, 

considerando a proximidade da audiência, sob pena de busca e 

apreensão e multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692618 Nr: 5247-20.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BARBOSA DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:15.668

 Processo nº 5247-20.2019.811.0064 – Código 692618.

 Vistos etc.

 Nomeio o representante da Defensoria Pública Estadual, por seu digno 

Defensor Público, para apresentar Resposta à Acusação (Artigo 396-A do 

Código de Processo Penal) em favor do acusado Emerson Barbosa de 

Alvarenga.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 696492 Nr: 8840-57.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL LIMA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 8840-57.2019.811.0064 - Código: 696492.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de RAFAEL LIMA RAMOS, qualificado nos 

autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos no Artigo 21 do 

Decreto Lei nº 3.688/41, Artigo 147 , c/c Artigo 69, ambos do Código 

Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006.

 A exordial acusatória foi instruída com o Inquérito Policial nº 358/2019 (fls. 

04/37).

A denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2019 (fl. 38/38vº).

 O acusado foi devidamente citado em 16 de janeiro de 2020 (fls. 42/43).

A resposta à acusação está carreada às fls. 44/46.

É relatório. Passo a decidir.

 Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifica-se que os 

argumentos da defesa não devem prosperar, a uma porque a decisão 

recebeu a denúncia sem qualquer ressalva, a duas porque para a 

propositura da Ação Penal são suficientes apenas indícios de autoria e da 
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existência do crime, pois o Juízo de certeza deve vir quando da sentença.

Igualmente, as demais matérias expostas na defesa são de mérito e sua 

verificação depende de regular instrução probatória, a fim de que, sob o 

manto do contraditório, sejam os fatos elucidados, de sorte que não se 

evidenciam as hipóteses descritas no Artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

 Outrossim, a denúncia não apresenta qualquer irregularidade e preenche 

os requisitos do Artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Os fatos foram devidamente descritos, o que possibilitou a apresentação 

da resposta à acusação e estão inseridos dentro de um período de tempo 

e de espaço.

 Havendo provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria 

por parte do acusado, não sendo atípicos os fatos descritos na denúncia, 

há justa causa para a instauração da Ação Penal, não havendo que se 

falar em absolvição sumária.

Diante disso, designo audiência de instrução para o dia 27/08/2020, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

No mais, pleiteia a defesa, na reposta à acusação, o reconhecimento da 

falta de termo de representação criminal da vitima, requer que seja 

designada audiência de retratação prevista no Artigo 16 da Lei 

11.340/2006.

 Como se sabe, o Artigo 16 da Lei 11.340/2006 elenca um rol cumulativo 

para que a ofendida possa se retratar, os quais são: designada audiência 

para essa finalidade, perante um magistrado, antes do recebimento da 

denúncia e ouvido o Ministério Público.

Ocorre que, a denúncia já foi recebida em 06 de dezembro de 2019 à fl. 

38/38vº, portanto, não merece acolhimento o pedido da defesa para que 

seja designada audiência de retração (Artigo 16 da Lei 11.340/2006).

Ademais, a representação é oferecida pela vítima quando ela comparece à 

Delegacia. Neste momento a autoridade policial procede ao registro de 

ocorrência, ouve a ofendida, lavra o Boletim de Ocorrência e toma por 

termo a representação.

Diante disso, considerando que realmente não consta nos autos o Termo 

de Representação da Ofendida, oficie-se a Delegacia Especializada de 

Defesa da Mulher desta Comarca, para que no prazo de 30 (trinta) dias 

envie o respectivo termo.

Com a resposta do oficio, conclusos para as providências cabíveis.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 697808 Nr: 9899-80.2019.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUSA DA SILVA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145 A 

OAB/MT, LAERTE GONZAGA FAUSTINO - OAB:25.791-O OAB/MT

 Ação Penal: 9899-80.2019.811.0064 - Código: 697808.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 698238 Nr: 10195-05.2019.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:OAB/MT 18.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para comparecer na audiência de Conciliação 

designada para o dia 04/03/2020 às 14h00min, no CEJUSC sala 01..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 698634 Nr: 10456-67.2019.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085

 Ação Penal: 10456-67.2019.811.0064 - Código: 698634.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.
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 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 699605 Nr: 11124-38.2019.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR GOMES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO WEIGERT DUARTE - 

OAB:OAB/MT 14420

 Ação Penal: 11124-38.2019.811.0064 - Código: 699605.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 640534 Nr: 2038-48.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO EMANOEL HAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 2038-48.2016.811.0064 – Código 640534.

Vistos etc.

DEFIRO na integra a cota ministerial de fl. 118.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, por seu digno Promotor 

de Justiça.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660312 Nr: 9258-63.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 9258-63.2017.811.0064 – Código 660312.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Lindomar de Souza Neves

Data e horário: terça-feira, 04 de fevereiro de 2020, 16h10min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: DR. AUGUSTO CESAR FUZARO

Advogada

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça e da Defensora Pública.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, desistiu da oitiva 

da vítima Franciele Gonçalves Dias.

O Ministério Público, por sua Excelência o Dr. Promotor de Justiça – 

Augusto Cesar Fuzaro ofertou o requerimento nos seguintes termos: “MM. 

Juíza, pelo conjunto judicial desta data e o conjunto de fls. 161/163, em 

coerência e harmonia com as declarações das vítimas de fls. 11/12 e 15 e 

com o laudo pericial 200.2.05.2017.010252-01 de fls. 38/44, além da 

confissão judicial, os fatos descritos na denúncia foram comprovados.

O Ministério Público requer a condenação do denunciado em todos os 

seus termos, inclusive, nos danos materiais e morais para recompor os 

efeitos na residência de uma das vítimas relacionadas com a ação 

praticada.”

Dada a palavra, a defesa apresentou os memoriais orais, nos seguintes 

termos: “MM; Juíza, a defesa de Lindomar de Souza Neves requer nesta 

solenidade que o acusado confessa que realmente cometeu os delitos 

constantes. Sendo assim, a defesa requer a aplicação da pena mínima 

com o reconhecimento da atenuante da confissão.”

Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva da vítima 

Franciele Gonçalves Dias.

Ademais, permaneçam os autos conclusos para prolação da sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Thelma Aparecida Garcia Guimarães

Advogada

Lindomar de Souza Neves

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662331 Nr: 10869-51.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SANTOS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 10869-51.2017.811.0064 – Código 662331.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Leandro Santos dos Resi

Data e horário: terça-feira, 04 de fevereiro de 2020, 15h26min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: DR. AUGUSTO CESAR FUZARO

Defensora Pública. Dra. Tathiana Mayra Torchia Franco

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça e da Defensora Pública.

O Ministério Público, por sua Excelência o Dr. Promotor de Justiça – 

Augusto Cesar Fuzaro ofertou o requerimento nos seguintes termos: “MM. 

Juíza, como exposto na manifestação de fl. 111, foi impossível localizar e 

intimar a vítima. Nesse cenário, a prova judicial não foi possível e os fatos 

descritos na denúncia não foram comprovados em Juízo, provocando 

dúvidas objetivas e subjetivas.

Nos termos do Artigo 386, VII do CPP, o Ministério Público requer a 

absolvição do denunciado.”

A defesa pugnou pela conversão dos debates orais em memoriais 

escritos

Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva da vítima 

Ozana Graciela Almeida Lopes dos Santos.

Ademais, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado, 

mudou-se de endereço sem comunicar o Juízo, razão pela qual o 

processo seguirá sem a sua presença, na forma preconizada pelo Artigo 

367 do Código de Processo Penal.

Declaro encerrada a instrução processual e converto os debates orais 

por memoriais, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para sua 

apresentação pela defesa (Artigo 403, § 3º, do Código de Processo 

Penal).

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Tathiana Mayra Torchia Franco

Defensora Pública

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 676164 Nr: 8022-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813 MT

 Código: 676164

Vistos etc.

Considerando a informação da certidão de fl. 161 e a manifestação de fl. 

163, proceda-se à intimação do réu por edital, nos moldes do Artigo 392, 

VI, do Código de Processo Penal.

Transcorrido o prazo do edital, remetam-se os autos ao Ministério Público 

para se manifestar.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 677345 Nr: 9063-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ADRIANO FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 677345

Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão de fls. 85, fica cancelada a audiência de 

videoconferência aprazada para o dia 05/02/2020, às 13h, perante o Juízo 

da Comarca de Juscimeira/MT.

 Ademais disso, fica mantida a audência designada perante este Juízo 

para o dia 04/08/2020, às 13h30min.

Intimem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de Fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666777 Nr: 14856-95.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVELLTON ELIAS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20.621/O-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 14856-95.2017.811.0064 – Código 666777.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Rivellton Elias Santos da Silva

Data e horário: terça-feira, 04 de fevereiro de 2020, 14h11min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: DR. AUGUSTO CESAR FUZARO

Advogado: Dr. Maicon Antônio Florencio

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do acusado e de seu Advogado.

Vistos etc.

Ante a ausência da vítima Luéle Benites, que não fora localizada, 

consoante observa-se à fl. 122, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, por seu digno Promotor de Justiça, para que requeira o que de 

direito entender.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Maicon Antônio Florencio

Advogado

Rivellton Elias Santos da Silva

Acusado

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 607619 Nr: 5468-47.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DURVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA 

JUNIOR, Rg: 2221441-0, Filiação: Jovelina Rodrigues de Oliveira e Durval 

Rodrigues de Oliveira, data de nascimento: 15/11/1976, brasileiro(a), 

natural de São Desiderio-BA, solteiro(a), eletricista / montador. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código: 607619Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fl. 75.Com efeito, proceda-se a realização da citação do acusado por 

edital, nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, 

decorrido o prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às 

providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 685281 Nr: 16157-43.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEIR JESUS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7.396-B/MT

 Autos: 16157-53.2018.811.0064 – Código: 685281.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pelo acusado Waldeir Jesus de 

Almeida e sua Defesa (fls. 123 e 127) porquanto presentes os requisitos 

extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos 

(legitimidade, capacidade e interesse recursal), sendo que, eventual 

pagamento de custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, INTIME-SE a Defesa Constituída pelo 

acusado Waldeir e ABRA-SE vista para, no prazo de 08 (oito) dias 

apresentar razões e, após, vista dos autos ao MPE para no prazo de 08 

(oito) dias contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 04 de fevereiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 806482 Nr: 16835-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G RIBEIRO DA SILVA EPP, ALBANO 

CAVASSANA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 Ex Positis, com fulcro no artigo 109, V, do Código Penal, declaro, por 

sentença, extinta a punibilidade das acusadas ALBANO CAVASSANA- 

ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.276.391/0001-37 e G. RIBEIRO DA SILVA 

EPP, inscrita no CNPJ sob nº 12.594.296/0001-03, face a ocorrência da 

prescrição. Mantenho o valor recolhido por meio das guias de depósito 

judicial (fls. 224/225, 233, 237/238, 242/243, 245/246, 255/256, 259/260, 

261/262, 264/265, 267/268, 270/271, 276/277 e 279), relativo à reparação 

do dano ambiental, depositado na Conta Única do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, vinculado a estes autos para futura aplicação em projetos 

ambientais aprovados neste Juízo.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com a baixa e anotações de estilo. Ressalto que o 

feito será desarquivado em momento oportuno para destinação do valor 

recolhido na conta judicial, devendo a Secretaria manter registro do 

referido valor em livro próprio.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 886032 Nr: 101-21.2018.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA AMIGAO LTDA - EPP, 

TRANSPORTADORA ALMEIDA DE MARILIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18.808, CLAUDETE FURQUIM DE SOUSA - OAB:6.009, 

PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146

 Vistos etc.

Considerando a necessidade de remanejamento da pauta deste Juízo, 

redesigno a audiência de instrução para o dia 28 de abril de 2020, às 

16h00.

 Intime. Expeça o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 908534 Nr: 7777-20.2018.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MARTINS DO CARMO, D G DE 

ALMEIDA MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866 MT, LEANDRO KOVALHUK DE MACEDO - 

OAB:4653/RO

 Vistos etc.

Considerando a necessidade de remanejamento da pauta deste Juízo, 

redesigno a audiência de instrução para o dia 28 de abril de 2020, às 

15h00.

 Intime. Expeça o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 882751 Nr: 11208-96.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA IRMÃOS CORREIA LTDA, 

GLOBOLIMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO ALVES 

DA SILVA - OAB:117.240, FERNANDO CÉSAR AMARAL - OAB:121672, 

PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146

 Vistos etc.

Considerando a necessidade de remanejamento da pauta deste Juízo, 

redesigno a audiência de instrução para o dia 29 de abril de 2020, às 

14h00.

 Intime. Expeça o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878760 Nr: 9822-31.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO MADEIRAS LTDA - ME, NESTOR E 

NESTOR TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR MUNHOZ DE BORTOLI - 

OAB:356.545

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e art. 995 da CNGC, impulsiono os 

autos para INTIMAR o advogado da parte indiciada Dr. SAMIR MUNHOZ DE 

BORTOLI OAB 356.545, a fim de dar-lhe ciência da aceitação do Ministério 

Público do termo da proposta apresentada nos autos às fl. (188).

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 20/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO as diretrizes estabelecidas no 1º Encontro de Suste 

ntabilidade realizado pelo Poder Judiciário nos dias 09 e 10 de dezembro 

de 2019;

 CONSIDERANDO a necessidade de aplicação e fiscalização de práticas 

sustentáveis na Comarca de Sinop-MT;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Luzimeiry Tomaz Nazário , Técnica Judiciária, 

matrícula 7199, "Embaixadora de Sustentabilidade da Comarca de Sinop", 

atribuindo-lhe poderes para sugerir, implementar e fiscalizar práticas 

sustentáveis junto aos demais servidores desta Co marca.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 05 de fevereiro de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 19/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO a autorização do Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, decisão N. 3330-PRES CIA N. 

0747281-19.2019.8.110015, para abertura de Processo Seletivo para 

credenciamento de Conciliadores na forma de cadastro de reserva para 

atuação no Juizado Especial Cível/Criminal, Varas, e CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Sinop-MT

 RESOLVE:

DESIGNAR os servidores, Rosimeiry Moraes Nunes, Gestora 

Administrativa II, matrícula 1149, Ceciany Fetter Duarte Grisoste, Analista 

Judiciária, matrícula 21773, Tiago Flores Grisoste Barbosa, Assessor de 

Gabinete, matrícula 26507, Cláudia Patrícia Andrade Souza Borges, 

Analista Judiciária, matrícula 7672, Cristiane Burato de Andrade, 

Assessora de Gabinete, matrícula 24647 e Lívia Furquim Rodrigues 

Queiroz de Souza, Analista Judiciária matrícula 11057, para comporem a 

comissão de apoio ao Processo Seletivo para credenciamento de 

Conciliadores na forma de cadastro de reserva para atuação no Juizado 

Especial Cível/Criminal, Varas, e CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Sinop-MT, juntamente com este 

diretor que atuará como Presidente da Comissão.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 05 de fevereiro de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Decisão

 

Pedido de

licença-prêmio n.º 649-39.2020.811.0015 - Código – 372534

Requerente: Salanir da Silva

Vistos etc, Trata-se de pedido de concessão de 03 (três) meses de

licença-prêmio, formulado pela servidora Salanir da Silva, Auxiliar 

Judiciária,

matrícula 11492, referente ao quinquênio de 16.12.2014 a 16.12.2019. A 

Central de Administração desta Comarca, informou na

fl. 03 que a servidora foi nomeada efetivamente no cargo de Oficial 

Escrevente

PJAJ-NM,conforme Ato n. 320/2004-CM, de

7/12/2004, tomou posse no dia 16/12/2004 e foi declarada estável a partir 

de 16/12/2007,

conforme Ato 174/2008-CM, de 3/3/2008. Requereu e obteve 

licença-prêmio

referente aos quinquênios 2004/2009 e 2009/2014, bem como informou 

que a

servidora não infringiu o disposto no artigo 110, incisos I e II, alíneas a, b,

c e d, da Lei Complementar n.º 04/90 no período. É o

Breve Relato O

pedido encontra respaldo legal na Lei n.º 8.816, de 18.01.2008, que dispõe

sobre concessão e conversão em espécie de licença-prêmio:Art. 1º - Os 

membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso

farão jus ao gozo de licença-prêmio por assiduidade, após cada 

quinquênio

ininterrupto de efetivo exercício. § 1ºA

licença prevista no caput será

de 03 (três) meses por cada período aquisitivo, com remuneração do 

cargo

efetivo, permitida sua conversão em espécie, extensiva aos membros e 

servidores

que adquiriram o direito anteriormente à publicação desta lei, segundo a

disponibilidade financeira do Órgão. § 2ºEntende-se

por assiduidade o disposto no Art. 109 e 110 da Lei Complementar nº 04, 

de 15

de outubro de 1990. O artigo 110 assim prevê: Art.

110. Não se concederá

licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo: I – sofrer 

penalidade disciplinar de

suspensão; II – afastar-se do cargo em virtude de: a)Licença por

motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração; b)Licença 

para

tratar de interesses particulares; c)Condenação a

pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d)Afastamento

para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único: As faltas 

injustificadas ao

serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na 

proporção

de um mês para cada três faltas.Diante disso, defiro a concessão de 03 

(três) meses de licença-prêmio, relativos

ao quinquênio de 16.12.2014 a 16.12.2019,

para serem usufruídas oportunamente.Cientifique a servidora, encaminhe 

cópia desta decisão ao

DRH/TJ e proceda-se às anotações na ficha funcional. Cumpridas as 

formalidades legais e baixas necessárias,

arquive-se os autos. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Sinop,

05 de fevereiro de 2020 - Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

e Diretor do Foro

 

 

 

  

 

 

 

 

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000397-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

OSMAR SCHNEIDER OAB - MT2152-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR ROMANI (REQUERIDO)

OLMES ROMANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000397-19.2020.8.11.0015. REQUERENTE: BUNGE 

ALIMENTOS S/A REQUERIDO: OLMES ROMANI, NAIR ROMANI Vistos etc. 

Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. O que 

torna impossível as verificações necessárias que devem ser feitas por 

este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da 

inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do 

mesmo Diploma Instrumental. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no 

prazo de 15 dias, devendo a parte autora comprovar o recolhimento das 

custas e despesas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente julgamento do feito sem resolução de mérito. Observância 

dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de 

cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop 

- MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000677-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GOMES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANIA BENEDIT SOUZA OAB - MT16224 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000677-87.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARLENE 

GOMES DA COSTA REU: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. De ver que o 

presente feito está endereçado ao Juizado Especial Cível desta Comarca, 

com possível distribuição equivocada a este juízo. Portanto, intime-se a 

parte autora, para em 05 dias, esclarecer se a ação em tela deve tramitar 

perante este ou aquele juízo. Acaso opte pela tramitação neste juízo, 

deverá a parte autora, em 15 dias, comprovar a hipossuficiência 

sustentada, carreando aos autos documentos que comprovem sua 

profissão de estoquista, já que pugnou pela concessão da gratuidade da 

justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custa e despesas do processo. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000481-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CORREIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000481-20.2020.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: GILSON CORREIA DA SILVA Vistos etc. Sem delongas, 

verifico que a exordial não foi devidamente instruída. O que torna 

impossível as verificações necessárias que devem ser feitas por este 

juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da 

inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do 

mesmo Diploma Instrumental. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no 

prazo de 15 dias, devendo a parte autora comprovar o recolhimento das 

custas e despesas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente julgamento do feito sem resolução de mérito. Observância 

dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de 

cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop 

- MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000489-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ FERREIRA DE AMURIM (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000489-94.2020.8.11.0015. AUTOR(A): LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA REU: BEATRIZ FERREIRA DE AMURIM Vistos etc. Sem 

delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. O que 

torna impossível as verificações necessárias que devem ser feitas por 

este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da 

inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do 

mesmo Diploma Instrumental. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no 

prazo de 15 dias, devendo a parte autora comprovar o recolhimento das 

custas e despesas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente julgamento do feito sem resolução de mérito. Observância 

dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de 

cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop 

- MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000841-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FELIX DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

SONIA MARIA BARROS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000841-52.2020.8.11.0015. REQUERENTE: SONIA 

MARIA BARROS AMORIM, RAIMUNDO FELIX DA SILVA AMORIM 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. A parte requerente pugna 
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pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado 

aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as custas e 

despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 

1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a requerente para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213757 Nr: 13992-15.2014.811.0015

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ÉDILO TENÓRIO 

BRAGA, para devolução dos autos nº 13992-15.2014.811.0015, Protocolo 

213757, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272940 Nr: 11614-18.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENIAN GOMES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SALDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte AUTORA, na pessoa de seu advogado (a) para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 405,72 (quatrocentos e cinco reais e setenta e dois centavos ), sob 

pena de restrição de seu nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000423-17.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MAT DRACENA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONETE BATISTA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000423-17.2020.8.11.0015. REQUERENTE: IRMANDADE 

DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MAT DRACENA REQUERIDO: 

DIONETE BATISTA DE ALMEIDA Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, 

servindo-se de sua cópia como mandado. Após, à origem, com as 

anotações e baixas devidas, consignando nossos cumprimentos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000472-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MACHADO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MACHADO BORGES OAB - GO17129 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARQUES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

inter ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000472-58.2020.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO 

ROBERTO MACHADO BORGES REQUERIDO: JOSE MARQUES DE ARAUJO 

Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como 

mandado. Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, 

consignando nossos cumprimentos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000601-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON FERNANDO LUIZ DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000601-63.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: ROBSON 

FERNANDO LUIZ DE LIMA Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial proposta por Recon Administradora de Consórcios Ltda., em 

face de Robson Fernando Luiz de Lima, ambos qualificados. Na forma dos 

arts. 827 e seguintes do CPC, expeça-se mandado de citação (pessoal ou 

por hora certa), penhora e avaliação, para que a parte executada pague 

em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, de 

posse do mesmo mandado citatório, o senhor Oficial de Justiça realizará a 

penhora e a avaliação dos bens porventura encontrados, de tudo 

lavrando-se auto de penhora, termo de avaliação, tanto quanto possível 

observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da quantia 

prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis 

dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de 

eventuais bens penhorados, em regra, com a parte exequente (CPC, arts. 

829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo. Da 

penhora deverá ser intimados a parte executada e seu eventual cônjuge. 

Este último apenas se a constrição recair sobre bem imóvel. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem logo 

indicados pela parte executada, aceitos pelo juízo, demonstrando de plano 
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que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará 

prejuízos à parte exequente. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. 

Não encontrada a parte executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, inclusive 

servindo-se preferencialmente de indicações da parte exequente. Tudo 

em conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 1º, e 831 do 

CPC. Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, acima delineadas, 

incumbirá à parte exequente requerer e promover sua citação por edital. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento mencionado, 

o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Forte 

no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. Poderá a parte exequente, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, se for imóvel, averbar na matrícula 

do imóvel, mediante apresentação ao Registro de Imóveis de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros, 

conforme art. 844 do CPC. A avaliação, seja móvel ou imóvel, será feita 

pelo oficial de justiça. Se tiver divergência a respeito ou o bem tiver 

peculiaridades que exijam conhecimentos técnicos especializados, poderá 

ser nomeado avaliador com maior expertise, às expensas de quem assim 

der causa. O que será decidido oportunamente, se necessário. Cabe 

enfatizar a possibilidade de se dispensar a avaliação do imóvel, neste 

caso, se uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra, o que seria 

recomendável, em homenagem, dentre outros primados, à economia e 

celeridade processual, à razoável duração do processo, à cooperação e 

à efetividade da prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre 

outros, dos arts. 870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. 

Sobre o laudo de avaliação que advirá, em respeito aos princípios do 

contraditório e da não surpresa ou da dialeticidade, manifestem-se as 

partes em 05 dias. Se tiver insurgência ou forem divergentes, conclusos 

para decisão. Forte nos arts. 874 e 875 do CPC. Caso contrário, se 

dispensada a avaliação, nos termos acima definidos, ou realizada e 

resolvidas eventuais discrepâncias pronunciadas, manifeste-se, em 

seguida, a parte exequente se pretende a adjudicação, nos termos dos 

arts. 876 e 877 do CPC. Não efetivada a adjudicação, por opção do 

credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a alienação, por 

iniciativa particular da própria parte exequente ou por corretor; ou ainda 

em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio de leiloeiro público 

credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, obediente 

aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. Arbitro, de plano, 

honorários advocatícios em 10% do valor executado, que poderão ser 

reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias 

inicialmente mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O 

prazo para embargar a execução será de 15 dias e contar-se-á da 

juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser manejado 

independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 914 e 

915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015562-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PERASSI SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON SILVA BENTO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015562-43.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JULIANA 

PERASSI SANCHES REU: JADERSON SILVA BENTO Vistos etc. A parte 

requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as 

custa e despesas do processo. Na esteira do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 

1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000727-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY HIAGO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIETA SEIXAS FRANCIA OAB - MG24628 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY RIBEIRO CARVALHO (REQUERIDO)

BEATRIZ PIRES DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000727-16.2020.8.11.0015. REQUERENTE: WESLEY 

HIAGO CARDOSO REQUERIDO: BEATRIZ PIRES DE MORAIS, WESLEY 

RIBEIRO CARVALHO Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, servindo-se de 

sua cópia como mandado. Após, à origem, com as anotações e baixas 

devidas, consignando nossos cumprimentos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000278-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000278-58.2020.8.11.0015. AUTOR(A): EVERTON 

MACIEL REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. A 

parte consignante pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custa e despesas do processo. Todavia, na linha 

do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e 

gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do 

pedido, convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do 

CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A 

propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 
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judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015); 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte consignante para, no prazo de 

15 dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, ou, querendo, recolher 

as custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007174-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY NICOLAS HERBAS VASQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO VENEROSO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007174-54.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: HENRY 

NICOLAS HERBAS VASQUEZ EXECUTADO: ROMULO VENEROSO COSTA 

Vistos etc. Pugnou a parte autora pela conversão da obrigação de entrega 

das sacas de soja mencionadas na inicial em valores atualizados, 

almejando o bloqueio de valores na conta da parte executada, via sistema 

Bacenjud, sob o argumento de que a parte não realizou a entrega e 

inviável no momento por se tratar de período de plantio. Requereu também 

quanto a expedição de certidão comprobatória da atual demanda, para fins 

de averbação. É o breve relatório. Decido. Indefiro o pedido neste 

momento processual, por entender que não é cabível realizar a conversão 

sem nem ao menos realizar a tentativa de penhora das sacas de sojas 

pretendidas na exordial, a determinar a que o Sr. Oficial de Justiça faça a 

diligência em busca da coisa objeto da ação, gozando do atual período de 

colheita na região. Expeça-se mandado de penhora, nos termos da 

decisão de Id.21525510. Por outro lado, conforme autoriza o art. 828, do 

CPC, expeça-se certidão comprobatória de ajuizamento da ação, 

entregando-se à parte exequente, para os fins devidos, a ser comprovado 

nos autos virtuais. Calha assentar que é dever da parte exequente 

comunicar ao juízo as averbações realizadas, no prazo máximo de 10 dias 

da sua concretização. Havendo a formalização da penhora de bens 

suficientes a satisfação da dívida, deve o exequente efetuar o 

cancelamento daquelas não penhoradas em igual prazo, sob pena de 

indenizar a parte contrária. Inteligência dos §§§ 1.°, 2.° e 5.° do art. 828, do 

CPC. Após, prossiga a parte credora, em 05 dias, requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003446-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DAVID PRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERRANNA AGRONEGOCIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO CLAUDIOMAR WEBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003446-05.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: RENATO 

DAVID PRANTE EXECUTADO: SERRANNA AGRONEGOCIOS LTDA - ME, 

MARCIO CLAUDIOMAR WEBER Vistos etc. Defiro o pedido de Id. 

27139315, a determinar seja feita a busca online de veículos via sistema 

Renajud, conforme já deferido na decisão de p. 01/03, Id. 25953639. 

Sendo assim, cumpra-se integralmente a decisão acima assinalada. 

Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000555-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SO AGUAS CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACOES LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

CHARLES DIOGO BOTTON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000555-74.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: CHARLES DIOGO 

BOTTON, SO AGUAS CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACOES 

LTDA - EPP Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia 

como mandado. Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, 

consignando nossos cumprimentos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005378-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA E FARMACIA ROSA DE JESUS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005378-96.2017.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL SA REU: DROGARIA E FARMACIA ROSA DE JESUS LTDA - EPP 

Vistos etc. Inexitosa a citação da parte requerida em duas oportunidades, 

pediu a parte autora (p. 01, Id. 17607159), seja o ato feito pela via 

editalícia. Entretanto, a providência pretendida é medida por demais 

precoce, mesmo porque não foram esgotados todos os meios de localizar 

a parte demandada. O pedido de citação por edital foi formulado, logo após 

ter sido frustrada apenas duas tentativas de citação dela. Logo, a parte 

requerida ainda não se encontra em lugar incerto e não sabido, como 

pressuposto para a integração ficta da lide. O que desautoriza o 

deferimento do pedido pretendido, vez que ausentes qualquer das 

hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. Nesse sentido, são as lições de 

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES: “O juiz só deferirá a citação por 

edital quando o réu tenha sido procurado, sem êxito, em todos os 

endereços constantes dos autos, e quando houverem sido esgotadas as 

possibilidades de localizá-lo. Ela há de ser sempre excepcional e, antes de 

deferi-la, o juiz deve avaliar se não há alguma maneira de conseguir que a 

citação seja feita por carta ou por oficial de justiça”. (Direito Processual 

Civil, 3.º edição, E. Saraiva, p. 323). Corroborando com o entendimento 

seguem arestos ora compilados com destaques: “AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 

DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE. - A citação por edital, também conhecida 

como citação ficta ou presumida, é espécie excepcional de citação e tem 

cabimento somente nos casos previstos no artigo 256, do Código de 

Processo Civil - Sendo a citação realizada diretamente via edital, sem que 

tenham sido esgotados os demais meios determinados pela legislação, não 

há como se estabelecer o contraditório e a ampla defesa, devendo a 

citação ser considerada nula. (TJMG - AI: 10024132626904001 MG, 

Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 02/04/0019, Data 
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de Publicação: 04/04/2019); “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA 

PARTE ADVERSA. A citação por edital é medida de exceção, adotada 

quando esgotados os meios possíveis de localização da parte ré, o que 

não ocorreu no caso em tela. Sentença desconstituída. Apelação provida. 

Sentença desconstituída”. (TJ-RS - AC: 70080195738 RS, Relator: 

Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 30/01/2019, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

08/02/2019); “APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. CITAÇÃO 

POR EDITAL. Para que seja possível a citação por edital, imprescindível o 

esgotamento de todas as diligências possíveis para que a parte ré seja 

encontrada. Hipótese em que o exaurimento na localização dos réus não 

se consubstanciou, fato que configura a nulidade da citação por edital, 

que se constitui em medida extrema”. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, 

PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME. (TJRS - AC: 

70076135102, Vigésima Câmara Cível, Relatora: Walda Maria Melo Pierro, 

Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE em 02/04/2018). Isto posto, 

INDEFIRO, neste momento processual, o pedido de citação da parte 

requerida por edital, devendo a autora indicar em 05 dias endereço onde 

ela pode ser encontrada e/ou pugnar o que entender de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010319-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA NUNES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA OAB - MT22806/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010319-21.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANNA 

PAULA NUNES SOUZA REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Vistos etc. Intimada a parte autora a promover o preparo da causa, não o 

fez. Manteve-se silente. Nesse diapasão, o indeferimento da inicial seria a 

medida a ser adotada, haja vista tratar-se de pressuposto de constituição 

e validade da relação jurídica processual, sem o que está não se 

consubstancia. No entanto, tendo em vista a ausência de clareza quanto 

aos pedidos da parte autora de arbitramento das custas processuais em 

valor mínimo e o seu parcelamento, mister se faz destacar que a 

determinação para recolher as custas significa o indeferimento dos 

pedidos realizados. Não só isso. Arbitramento de custas é algo inusitado, 

totalmente descabido. No máximo poderia falar em arbitramento do valor da 

causa. Nunca em arbitramento de custas processuais, que são 

meramente decorrentes do valor atribuído a causa. Além do significado 

acima, de ter que pagar as custas processuais, a fixação ex officio do 

valor da causa tem espaço apenas nos casos previstos na Lei, que não 

alcança de jeito maneira a hipótese em tela. A parte tem o dever de arbitrar 

o valor da causa, utilizando-se dos parâmetros traçados pelos arts. 291 e 

292 do CPC. Indefiro esse pedido esdrúxulo. Calha assentar que para a 

análise da inicial é imprescindível o recolhimento do preparo da causa, o 

que automaticamente remete ao dever da parte em atribuir valor a causa, 

atendendo-se o expresso no art. 319, inciso V, do CPC. Recolhimento 

dispensado apenas, é claro, nos casos de deferimento da assistência 

judiciária gratuita, a englobar, consequentemente, o parcelamento das 

custas, haja vista depender da capacidade financeira momentânea da 

parte para arcar com elas sem prejuízo de seu próprio sustento e o de sua 

família. Todavia, não é o caso de hipossuficiência da parte autora, haja 

vista que ela não demonstrou insuficiência de recursos, inclusive por 

conta da capacidade financeira demonstrada nos autos virtuais nº 

1006361-27.2019.811.0015 associados a esta, que a possibilitou preparar 

referida ação. Apesar de não estar expresso na decisão de Id. 24650404, 

calha acentuar que resta indeferido o pedido de parcelamento das custas 

processuais. Diante disso, determino que seja atribuído valor à causa e 

feito o seu preparo em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Por 

outro lado, margeando a inépcia, até difícil de acreditar, não há parte 

demandada explicitada na petição inicial, com o necessário orientado pelo 

art. 319, inciso II, do CPC, embora nitidamente envolve questão 

potencialmente litigiosa, sendo até possível extrair da causa de pedir 

próxima contra quem deverá endereçar suas pretensões. O que deve ser 

corrigido com proficiência, também sob pena de indeferimento da inicial. 

Ademais, a representação processual do interesse de partes contrárias, 

quando promovida por advogado ou procurador judicial na mesma causa, 

simultânea ou sucessivamente, configura a tergiversação. Ato ilegal e 

atentatório à dignidade das partes e à boa-fé, além de estar tipificado 

como crime contra a administração da justiça, incorrendo o infrator no 

delito disposto no art. 355, parágrafo único, do Código Penal. O nobre 

advogado deve corrigir isso imediatamente, se o fez inadvertidamente, sob 

risco de sofrer as consequências de sua conduta. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009395-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MENCATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009395-44.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: DOMINGOS 

MENCATO EXECUTADO: LUIZ FELIPE MARTINS CARNEIRO Vistos etc. 

Inexitosa a citação da parte executada em duas oportunidades, pediu a 

parte exequente (Id. 18224083), seja o ato feito pela via editalícia. 

Entretanto, a providência pretendida é medida por demais precoce, mesmo 

porque não foram esgotados todos os meios de localizar a parte 

demandada. O pedido de citação por edital foi formulado, logo após ter 

sido frustrada apenas duas tentativas de citação dela. Não suplicada 

qualquer providência ao Poder Judiciário por meio de seus sistemas 

informatizados (Infojud, Bacenjud, Infoseg e Siel), ou outras, no sentido de 

localizar o paradeiro dela. Para, aí, sim, sendo infrutíferas as diligências, 

intentar a dita citação. Logo, a parte executada ainda não se encontra em 

lugar incerto e não sabido, como pressuposto para a integração ficta da 

lide. O que desautoriza o deferimento do pedido pretendido, vez que 

ausentes qualquer das hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. Nesse 

sentido, são as lições de MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES: “O juiz só 

deferirá a citação por edital quando o réu tenha sido procurado, sem êxito, 

em todos os endereços constantes dos autos, e quando houverem sido 

esgotadas as possibilidades de localizá-lo. Ela há de ser sempre 

excepcional e, antes de deferi-la, o juiz deve avaliar se não há alguma 

maneira de conseguir que a citação seja feita por carta ou por oficial de 

justiça”. (Direito Processual Civil, 3.º edição, E. Saraiva, p. 323). 

Corroborando com o entendimento seguem arestos ora compilados com 

destaques: “AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DO 

EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE. 

- A citação por edital, também conhecida como citação ficta ou presumida, 

é espécie excepcional de citação e tem cabimento somente nos casos 

previstos no artigo 256, do Código de Processo Civil - Sendo a citação 

realizada diretamente via edital, sem que tenham sido esgotados os 

demais meios determinados pela legislação, não há como se estabelecer o 

contraditório e a ampla defesa, devendo a citação ser considerada nula. 

(TJMG - AI: 10024132626904001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, 

Data de Julgamento: 02/04/0019, Data de Publicação: 04/04/2019); 

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. NULIDADE DA 

CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS 

CABÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE ADVERSA. A citação por 

edital é medida de exceção, adotada quando esgotados os meios 

possíveis de localização da parte ré, o que não ocorreu no caso em tela. 

Sentença desconstituída. Apelação provida. Sentença desconstituída”. 

(TJ-RS - AC: 70080195738 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data 

de Julgamento: 30/01/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 08/02/2019); “APELAÇÃO CÍVEL. 

USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. CITAÇÃO POR EDITAL. Para que seja 

possível a citação por edital, imprescindível o esgotamento de todas as 

diligências possíveis para que a parte ré seja encontrada. Hipótese em 

que o exaurimento na localização dos réus não se consubstanciou, fato 

que configura a nulidade da citação por edital, que se constitui em medida 

extrema”. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA DESCONSTITUIR A 
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SENTENÇA. UNÂNIME. (TJRS - AC: 70076135102, Vigésima Câmara Cível, 

Relatora: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/03/2018, Publicado no 

DJE em 02/04/2018). Isto posto, INDEFIRO, neste momento processual, o 

pedido de citação da parte executada por edital, devendo a exequente 

indicar em 05 dias endereço onde ela pode ser encontrada e/ou pugnar o 

que entender de direito, como, por exemplo, solicitar pesquisas pelos 

sistemas conveniados com o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000365-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENE FATIMA LONZYNSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FALCONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000365-53.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: LUCENE 

FATIMA LONZYNSKI EXECUTADO: ROGERIO FALCONI Vistos etc. Juntada 

a guia e o comprovante de pagamento respectivo, expeça-se a certidão 

de crédito, conforme já deferido na decisão de Id. 23105089. Cumpra-se, 

no mais, integralmente o remanescente da decisão acima assinalada. 

Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000087-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE FLORENCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000087-13.2020.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: ADEMIR JOSE FLORENCIO Vistos etc. Ação de 

Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as 

alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, MARCA: 

HONDA, MODELO: CIVIC LXS, CHASSI: 93HFB2530EZ105316, PLACA: 

OBH4032, ANO: 2014, RENAVAM: 00514895276 e COR: CINZA, melhor 

descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de inadimplemento de um 

financiamento no valor de R$ 42.900,00, para ser restituído por meio de 48 

prestações mensais de R$ 1.310,81, mediante cédula de crédito bancário, 

com Garantia de Bens Móveis, nos termos da cópia inclusa do instrumento 

contratual, incorrendo em mora conforme documentação apresentada. 

Requereu ainda, a expedição de ofício ao Detran com o fito de retirar 

quaisquer ônus e encargos incidentes sobre o bem e expedição de ofício 

à Secretária de Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA da parte 

autora por período anterior a consolidação da propriedade. Além disso, 

pugnou também pela tramitação do feito em segredo de justiça, a 

concessão de ordem para arrombamento e reforço policial, bem como os 

benefícios do art. 212 do CPC e a apreensão dos documentos do veículo. 

É a breve síntese. Decido. O bem está suficientemente descrito no 

contrato, sendo que este instrumento, por sua vez, sugere o processo, foi 

registrado na repartição de trânsito com atribuição para o controle dessa 

espécie de veículo, na forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A 

mora da parte demandada encontra-se evidenciada por meio de carta com 

AR, entregue no endereço informado, exatamente aquele anotado no 

contrato. Regular a notificação da mora. Nestas circunstâncias, atendidos 

os requisitos legais, com a parte requerida inadimplente e em mora; e o 

bem, suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi 

devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente 

encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei 

n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e apreensão deve ser deferida. 

Contudo, é risível e folgaz querer a baixa de ônus e encargos legais sobre 

o veículo, tipo IPVA, multas, taxas, alugueres de pátio etc., que em regra 

acompanham a coisa como uma espécie de obrigação propter rem. 

Atender tal pedido é promover o enriquecimento ilícito da parte autora em 

detrimento do próprio erário, criando privilégio não previsto em Lei. Pior, 

ordenar à Secretária de Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA 

do veículo, seja de que período e de quem for, é o mesmo que vedar o 

Estado do direito de arrecadar em benefício do responsável tributário. O 

pedido não guarda sentido e lógica tributária alguma, sendo 

inconstitucional. O que aproxima a parte autora do conceito de litigância de 

má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A Lei de alienação fiduciária dá margens 

de garantia e vantagens suficientes ao credor fiduciário, não sendo 

honesto e nem justo pretender estes tipos de isenção ou liberação do 

Estado em benefício de um particular. No mesmo sentido, inexistente 

também elementos fáticos consistentes relacionados diretamente com o 

objeto da ação que autorizem a pretendida medida extrema de emprego da 

força pública em proteção de interesse privado, somente factível quando 

forem detectadas resistência desmedida, violência ou ameaça a afetarem 

diretamente o respeito e o cumprimento da ordem judicial, por enquanto 

não observados. Do mesmo modo a ordem de arrombamento somente 

pode ser autorizada quando constatada a resistência da parte requerida 

em entregar o bem objeto da ação, o que será noticiado ao juízo, via de 

regra, pelo oficial de justiça, se for o caso. Quando então, será adotada 

as medidas cabíveis. Ainda, o pedido de concessão de segredo de justiça 

é impertinente, pois não é caso recomendado pelo art. 189 do CPC. A 

publicidade é a regra, sendo plausível o segredo quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem, conforme mandamento 

constitucional previsto no art. 5°, inciso LX, da Magna Carta. Por outro 

lado, por se tratar de imposição legal (CPC, art. 212, § 2°), as intimações, 

assim como as citações e penhoras, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário regular estabelecido 

de funcionamento do serviço judiciário, desde que observado o disposto 

no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Portanto, se for o caso e 

houver motivo comprovado, a diligência de busca e apreensão poderá ser 

agilizada fora do regular horário de expediente, o que desde logo deve ser 

deferido. De igual forma, é claro o disposto no § 14º do art. 3º, da LAF 

911/1969, o qual estabelece o dever do requerido entregar o bem e seus 

respectivos documentos em cumprimento ao mandado de busca e 

apreensão, além do que, não se verifica nenhum óbice a pretensão 

almejada, muito menos prejuízo as partes, devendo, portanto, ser deferido. 

Isto posto, hei por bem deferir a busca e apreensão do veículo alienado 

fiduciariamente e descrito nos autos com os seus respectivos 

documentos, assim como os benefícios do art. 212 do CPC; e indeferir o 

seguinte: a) a retirada de quaisquer ônus e encargos vinculados ao 

veículo almejado; b) qualquer ordem à Fazenda Pública Estadual de 

abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, ainda 

que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se assim 

ocorrer; c) o pedido de reforço policial e ordem de arrombamento; d) a 

concessão de sigilo. Ademais, referente aos indeferimentos acima, cabe 

alertar a parte autora quanto a tantos pedidos sem nexo e até contrários à 

Lei, que podem resultar na aplicação de multa por litigância de má-fé. 

Expeça-se mandado de busca a apreensão do veículo juntamente com 

seus respectivos documentos, o qual deverá ser mantido na Comarca até 

ulterior deliberação deste juízo, depositando-o com a parte requerente, 

podendo ser na pessoa de quem indicar, como depositário judicial. Nos 

termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, 

executada a medida liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, 

para, caso queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, 

se lhe aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) 

dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do 

ônus. Procedam-se as intimações de praxe diretamente a quem está 

indicado explicitamente no corpo da inicial. Anote-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003662-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAN DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA FERREIRA DE ALMADA OAB - MT15817/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO MATHEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REU)
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Marines Fatima Matheus (REU)

Ancleia Konecheff (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003662-63.2019.8.11.0015. AUTOR(A): GENIVAN DA 

SILVA SANTANA REU: SAO MATHEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP, MARINES FATIMA MATHEUS, ANCLEIA 

KONECHEFF Vistos etc. Em virtude do pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica realizado na inicial, faz-se necessário oportunizar a 

ampla defesa e o contraditório à parte adversa. Diante disso, cite-se a 

empresa requerida, na pessoa de seu sócio ou representante, para 

manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, a teor 

do art. 135 do CPC. Se contestar, juntando documentos ou aduzindo 

preliminares, à replica no mesmo prazo. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000485-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSON PEREIRA LOIOLA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000485-57.2020.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: ILSON PEREIRA LOIOLA - EPP Vistos etc. 

Cumpra-se a ordem liminar do juízo de origem, servindo-se de sua cópia 

como mandado, na forma do art. 3°, § 12.°, do Decreto-Lei n.º 911/1969, 

acrescentado pelo art. 101 da Lei n.° 13.043/2014. Em seguida, 

comunique-se imediatamente o juízo originário da ordem liminar, sobre a 

apreensão realizada, para os fins devidos, mediante o encaminhamento do 

auto de busca e apreensão, arquivando-se em seguida este incidente, 

com as anotações e baixas devidas. Indefiro o pedido de reforço policial, 

pela inexistência de elementos fáticos consistentes relacionados 

diretamente com o objeto deprecado que autorizem a pretendida medida 

extrema de emprego da força pública em proteção de interesse privado, 

somente factível quando forem detectadas resistência desmedida, 

violência ou ameaça a afetarem diretamente o respeito e o cumprimento da 

ordem judicial, por enquanto não observados. Indefiro também a ordem de 

arrombamento que somente pode ser autorizada quando constatada a 

resistência da parte requerida em entregar o bem objeto da ação, o que 

será noticiado ao juízo, via de regra, pelo oficial de justiça, se for o caso. 

Quando então, será adotada as medidas cabíveis. Por se tratar de 

imposição legal (CPC, art. 212, § 2°), as intimações, assim como as 

citações e penhoras, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário regular estabelecido de funcionamento do 

serviço judiciário, desde que observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Portanto, se for o caso e houver motivo comprovado, 

a diligência de busca e apreensão poderá ser agilizada fora do regular 

horário de expediente, o que desde logo defiro. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011539-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI BIONDO LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BANDEIRA JUNIOR 01661674011 (EXECUTADO)

FABIO BANDEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

POLIANA BATISTA ARAGAO BANDEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011539-54.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ERNANI 

BIONDO LOURENCO EXECUTADO: POLIANA BATISTA ARAGAO 

BANDEIRA, FABIO BANDEIRA JUNIOR, FABIO BANDEIRA JUNIOR 

01661674011 Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não está 

devidamente instruída e contém defeitos que podem resultar sua extinção 

sem resolução de mérito, se não corrigidos em tempo. O exequente 

distribuiu ação de execução de título extrajudicial fundado em um contrato 

de compra e venda. Verificado que hà pretensão de execução para 

pagamento de quantia certa no valor de R$ 46.483,55 referente a parcelas 

do contrato de compra e venda realizado pelas partes e inadimplidos até o 

momento. Além disso, pretende também a execução de obrigação de 

fazer, para que seja determinado a transferência da empresa objeto do 

contrato, em virtude da possibilidade de eventual insolvência da parte 

devedora vir a causar prejuízos ao exequente. No entanto, as execuções 

relativas a obrigação de fazer (arts. 815 a 821 do CPC), e a de pagar 

quantia certa (arts. 824, e seguintes do CPC) respectivamente, possuem 

procedimentos bastante dispares, em termos de prazos, diligências, 

soluções etc., a ensejar a necessidade de distribuição da ação de 

execução própria para cada caso, conforme art. 780 do CPC. Nesse 

sentido, dispõe o art. 780 do CPC: “Art. 780. O exequente pode cumular 

várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o 

executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o 

mesmo juízo e idêntico o procedimento”. Diante disso, tém-se a 

impossibilidade de realização dos procedimentos em questão nos mesmos 

autos virtuais, haja vista a incompatibilidade das técnicas processuais 

executórias, devendo a parte exequente promover as especificas 

execuções em processos distintos, sob pena de inversão tumultuária. 

Portanto, determino que a parte exequente promova, se lhe interessar, no 

prazo de 15 dias, a emenda da inicial, sob pena de seu indeferimento, 

mantendo neste feito apenas uma das execuções, com a outra a ser 

distribuída em ação própria. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006361-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA NUNES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA OAB - MT22806/O (ADVOGADO(A))

ELIANE DOS SANTOS OAB - MT26359/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006361-27.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANNA 

PAULA NUNES SOUZA REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Vistos etc. Revogado pela parte autora Débora Gabriela de Matos 

Fernandes o mandato conferindo poderes de representação a Ana Paula 

Nunes, atuante como representante dos interesses da autora na ação. 

Torna-se necessário a regularização do mandato do advogado, a essa 

altura sem lastro, afetando pressuposto de constituição e 

desenvolvimento regular e válido do processo sem o qual a parte não 

pode postular em juízo, conforme disposição do art. 103 do CPC. Calha 

assentar ainda que se ao procurador tenha sido conferido poderes para 

atuar na demanda, mesmo que por intermédio de uma representante com 

poderes para agir em favor dos interesses da representada, ainda sim é 

necessário a regularização do mandato, a fim de evitar eventuais 

nulidades processuais. Portanto, intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, para emendar a inicial regularizando o instrumento de 

mandato que lhe confere poderes para representação no âmbito judiciário 

direto da parte autora Débora Gabriela de Matos Fernandes, no prazo de 

05 dias. Se inerte, intime-se, pessoalmente, a autora Debora Gabriela de 

Matos Fernandes, para, querendo, regularizar a sua representação 

processual, bem como para prosseguir com o feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de sua extinção sem 

julgamento de mérito, consoante disposição do art. 485, inciso IV, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011118-64.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR MENDES NUNES FILHO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011118-64.2019.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: VITOR 

MENDES NUNES FILHO Vistos etc. Pedido de assistência judiciária gratuita 

que Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A. apresentou na petição 

inicial, visando obter a benesse na presente ação ordinária de 

locupletamento. É o relato. Decido. A declaração de pobreza não 

prevalece quando sinais objetivos de confortável situação 

econômico-financeira a desvanecem, a informar condições de arcar com 

as custas judiciais e as despesas processuais. No caso, trata-se de um 

banco, mas especificamente o banco Cruzeiro do Sul que, a princípio, 

detém um vasto conjunto patrimonial, mesmo em regime de liquidação. E, 

apesar da requerente argumentar não possuir condições de arcar com as 

custas e despesas judiciárias, não seria certo conceder tal benefício a 

uma instituição desse porte. Apesar da jurisprudência admitir à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, exige-se 

que se demonstre a condição de necessidade, em se tratando de pessoa 

jurídica com ou sem fins lucrativos. Nesse sentido, segue o enunciado da 

Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa 

jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais”. Destaca-se ainda, determinada a 

emenda da inicial afim de que trouxesse aos autos documentos que 

evidenciassem a insuficiência de recursos que o impede de arcar com as 

custas judiciais, ateve-se a reiterar o pedido anterior, sem trazer qualquer 

documento novo que demonstre não haver condição de arcar com as 

custas e despesas do processo. Conceder tal beneficio a uma instituição 

desse calibre, sem a necessária comprovação da insuficiência de 

recursos que lhe impossibilita arcar com as custas judiciárias, acarretaria 

na banalização do direito resguardado ao pobre na razoável acepção do 

termo e não aos que simplesmente os declaram nos autos, de acordo com 

o mandamento constitucional expresso. Alguém nas condições 

objetivamente observadas não pode ser considerado pobre, sob pena de 

vulgarizar o termo e estender o benefício a todos, sem discriminação legal. 

Portanto convém prover as custas e despesas pertinentes ao processo, 

tendo em vista que os fatores objetivamente apontados indicam ter 

condições financeiras para suportar os ônus do processo, mormente 

pelos valores percebidos a título de subsídios. Calha acentuar que a mera 

afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o benefício 

vindicado, havendo nos autos fundadas razões para tanto, pois a Lei n.° 

1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, inspiração 

ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente hipossuficientes e que 

evidenciarem essa condição. Aliás, invés de “declararem” a 

hipossuficiência, a norma constitucional emprega o vocábulo 

“comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de suprir as 

regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo constitucional 

é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – o Estado 

prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: “Dúvida fundada 

quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode 

entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que 

ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício”. Entretanto, o benefício da Justiça Gratuita 

deve ser deferido com cautela, justamente para evitar distorções da lei 

respectiva, a impedir o uso indiscriminado do amparo concedido aos 

comprovadamente pobres, merecedores efetivos do direito assistencial 

gratuito e que revela profundo respeito ao princípio de livre acesso a uma 

ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso XXXV, da Magna Carta. 

Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao que pede ou declara a 

parte e nem à singeleza de uma declaração de pobreza que tem apenas 

presunção iuris tantum de veracidade, não estando imune ao crivo judicial 

por conta de tratamento isonômico à parte no exato conceito de igualdade 

inserto na Carta Maior. Assim orienta a jurisprudência abalizada ora 

compilada: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA CAPACIDADE 

DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, em incidente de 

impugnação à assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante o ônus 

da prova quanto à capacidade financeira do impugnado, de modo que, se 

não apresentadas provas convincentes de que o impugnado não faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, o pedido de impugnação deve ser 

indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a assistência judiciária. 2. 

Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do ônus que lhe competia, 

porquanto, trouxe aos autos provas quanto à possibilidade de o 

impugnado arcar com as custas processuais.3. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou posicionamento no sentido de que a simples afirmação da 

parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu 

sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, 

pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos 

autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância 

que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, 

caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com 

os encargos do processo.4. No respectivo caso, o impugnante/apelado 

trouxe aos autos prova capaz de refutar a aludida impossibilidade 

financeira de o impugnado/apelante arcar as custas processuais, 

circunstância que impõe o indeferimento de tal benefício”. (TJMT - Ap 

27305/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018); 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO 

DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

assistência judiciária gratuita possui caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de 

modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT 

- CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 

08/05/2018). Isto posto, indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos 

termos do art. 5°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Determino que seja preparada a 

causa em 05 dias, na forma da Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001 e das disposições do art. 290 do Código de Processo 

Civil, sob pena de cancelamento da distribuição, a siginificar indeferimento 

da inicial, pela inobservância dos arts. 290, 291, 292, 319, inciso V, 320, e 

a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008752-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU BISI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DE LURDES LIMA SOARES (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008752-52.2019.8.11.0015. AUTOR(A): NEREU BISI 

REU: AMERICA DE LURDES LIMA SOARES Vistos etc. Pretensão de 

obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, aviada por Nereu 

Bisi em desfavor de América de Lurdes Lima Soares, ambos qualificados. 
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Relatou ter sido parte de uma demanda judicial para reconhecimento e 

dissolução de sociedade conjugal, bem como divisão dos bens adquiridos 

durante a constância da união, na qual ficou consignada a extinção da 

união estável entre o casal e a divisão igualitária dos bens, na proporção 

de 50% para cada cônjuge, sendo uma motocicleta CG Titan 125 e um 

imóvel residencial, localizado na Rua das Bergamoteiras, nº 112, Habitar 

Brasil, o qual está ocupado pela requerida até o presente momento. 

Afirmou que a requerida se nega em partilhar e dividir o valor do imóvel, o 

que motivou o pleito de tutela de urgência para determinar que ela seja 

compelida a vender tal bem imóvel, dividindo o valor em partes iguais, ou 

que pague a sua cota-parte no percentual de 50%, sob pena de aplicação 

de multa diária. É o breve relato. Decido. Do pedido de justiça gratuita 

Postulado pela parte requerente o benefício da gratuidade judiciária, sob 

alegação de não possuir condições econômico-financeira suficientes para 

suportá-las. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a 

postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada 

quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece evidente ser 

caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto pela Lei 

Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos bem como do comprovante de seus 

rendimentos mensais (Id. 23827073), o pedido de gratuidade da justiça 

deve ser concedido. Do pedido de tutela de urgência A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja elementos que 

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

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. A pretensão da parte 

requerente se limita a venda do imóvel urbano, adquirido na constância da 

união estável com a demandada ou que ela pague a sua cota-parte no 

percentual de 50% do valor. A sentença proferida nos autos da ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável, além de reconhecer e 

dissolver a união mantida determinou a partilha dos bens amealhados pelo 

casal durante a constância da união, conforme consignada na r. sentença 

de Id. 21209468. Probabilidade do direito demonstrada. Conforme acima 

explanado, a tutela de urgência somente será concedida quando 

presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo a probabilidade do 

direito que, a princípio, está individualizada, eis que considerado fruto do 

trabalho e da colaboração comum dos cônjuges, bem como por estar 

admitida em decisão judicial a venda e partilha do referido bem imóvel. Já o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que pode ser 

presumido com eventual alienação do imóvel a terceiros, a presumir 

provável dilapidação patrimonial. Isto posto, hei por bem deferir o pedido 

de tutela de urgência em caráter antecedente, a determinar que a parte 

requerida promova a venda do bem imóvel, no prazo de 90 dias, por se 

tratar de bem imóvel ou que pague o valor correspondente a 50% da sua 

totalidade, em igual prazo, devendo a quantia ser depositada em juízo. 

Desse modo, seguindo-se o rito processual, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 19 de outubro de 2020, às 12:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador credenciado no CEJUSC. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça à parte autora, devendo ser anotado para os fins 

devidos. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a 

pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo o acordo, 

o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data 

da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a 

ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão 

implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 

334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 

do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se 

há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não 

havendo contestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 

de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000435-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRE ZANCAN OAB - MT21953/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000435-31.2020.8.11.0015. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ANGONESE & CIA LTDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

MONSANTO DO BRASIL LTDA Vistos etc. Designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de outubro de 2020, às 13:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser 

enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, necessariamente não se confundindo 

com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. Se alegadas 

matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000458-74.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA DE 

SOUZA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Vistos 

etc. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, 

que é regra no direito processual em vigor, não encaminha direto a 

dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, 

valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a 

boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim 

como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 

19 de outubro de 2020, às 14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000468-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZALLI COMERCIO DE ENXOVAIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO JULIANO SIMAO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000468-21.2020.8.11.0015. AUTOR(A): CEZALLI 

COMERCIO DE ENXOVAIS EIRELI - EPP REU: RODOLFO JULIANO SIMAO 

Vistos etc. Designo audiência de conciliação para o dia 19 de outubro de 

2020, às 15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para 

onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida 

com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer 

à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000511-55.2020.8.11.0015
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000511-55.2020.8.11.0015. AUTOR(A): LURDES MARIA 

DILL MASSOLLA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. O fato de uma das 

partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 

contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a 

proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, 

Designo audiência de conciliação para o dia 19 de outubro de 2020, às 

16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 
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Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000532-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000532-31.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ORLENA BISPO 

DA SILVA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Vistos 

etc. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, 

que é regra no direito processual em vigor, não encaminha direto a 

dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, 

valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a 

boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim 

como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 

19 de outubro de 2020, às 17:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000546-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFINA PETINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000546-15.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA 

JOSEFINA PETINI REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. O 

fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é 

regra no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 26 de 

outubro de 2020, às 12:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 
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pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000562-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000562-66.2020.8.11.0015. AUTOR(A): FRANCISCA 

MARCELINA DOS REIS REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos etc. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de 

conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não encaminha 

direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser 

mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade 

e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, 

assim como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação 

para o dia 26 de outubro de 2020, às 13:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus 

advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias 

para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de 

contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 

335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. À míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica delineada está sujeita às disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, em tese, resta 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável, 

neste caso, a teoria da responsabilidade civil pelo risco do 

empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços oferecidos ou 

fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 e 14 da citado 

CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do ônus da prova, 

que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os requisitos estão 

presentes: Relação de consumo; verossimilhança do alegado; 

vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada pensa; 

hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de convencimento 

contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis e viáveis à 

parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II e 

§ 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como pessoa idosa, 

conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha prioridade na 

tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000571-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DALILA DE BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000571-28.2020.8.11.0015. AUTOR(A): NEUZA DALILA 

DE BORBA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. O fato 

de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra 

no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 26 de 

outubro de 2020, às 15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 
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CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000590-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA PIRES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000590-34.2020.8.11.0015. AUTOR(A): AUGUSTA 

PIRES DE SOUZA REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. O fato de uma das 

partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 

contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a 

proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, 

Designo audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 2020, às 

16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000592-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000592-04.2020.8.11.0015. AUTOR(A): IZAURA 

PADILHA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. O fato de uma das 

partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 

contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a 
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proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, 

Designo audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 2020, às 

17:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015502-70.2019.8.11.0015. AUTOR(A): RODRIGO 

ALVES DE SOUZA, FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA ALVES REU: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. Ação Revisional de contrato, 

c/c restituição de valores pagos, com pedido de tutela de urgência em 

caráter antecedente, proposta por Rodrigo Alves de Souza e Fernando 

Henrique de Souza Alves, em face de Loteadora Assaí S/S Ltda., todos 

qualificados. Alegado que o Instrumento Particular de Compromisso de 

Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento, firmado com a 

requerida, possui abusividades contratuais, ante a cobrança de juros de 

0,6% ao mês sobre as parcelas corrigidas pelo IGP-M, configurando uma 

duplicidade no reajuste das parcelas. Diante dos fatos, pugnada tutela de 

urgência para determinar à parte requerida declarar nula a cláusula 

quarta, parágrafo terceiro, do contrato de compra e venda; abster de 

incluir seu nome nos cadastros restritivos de crédito; proceder a cobrança 

das parcelas de forma justa, no valor de R$ 1.048,46, em razão da 

ilegalidade do reajuste aplicado em duplicidade; cancelar o pagamento dos 

boletos em aberto com o valor abusivo. Por fim, caso não seja o 

entendimento deste juízo, requereu o pagamento em juízo das parcelas 

vincendas, a fim de evitar maiores prejuízos, além da inversão do ônus da 

prova e a concessão da justiça gratuita. É o breve relato. Do pedido de 

justiça gratuita Postulado pela parte requerente o benefício da gratuidade 

judiciária, sob alegação de não possuir condições econômico-financeira 

suficientes para suportá-las. À míngua de elementos cognitivos razoáveis 

que infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos bem como do comprovante de seus 

rendimentos mensais, o pedido de gratuidade da justiça deve ser 

concedido. Do pedido de tutela de urgência A antecipação dos efeitos da 

tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que 

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

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 

Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Essa é a síntese desse relevante instituto. Com efeito, analisando os 

documentos acostados à inicial, não verificado os elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito, tampouco a urgência da medida 

vindicada, a autorizar a nulidade de cláusulas contratuais que pretendem 

ver revisadas, notadamente aquela relativa à aplicação de juros mensais. 

Avaliando o contrato, na cláusula quarta, a previsão de correção das 
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parcelas é pelo índice IGP-M, a cada período de 12 meses. Outrossim, o 

parágrafo terceiro da cláusula quarta inclui juros de 0,6% ao mês, ou seja, 

7,2% de juros ao ano. A princípio, tais encargos contratuais estão em 

consonância com o ordenamento jurídico, não estando suficientemente 

demonstrada nenhuma ilegalidade ou abusividade. Ademais, eventual 

ilegalidade quanto a capitalização de juros será analisado no mérito. 

Assim, é imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a 

ampla defesa da requerida, de modo que somente após regular instrução 

probatória será possível vislumbrar o direito da parte. De igual modo, a 

pretensão de pagamento das parcelas em juízo não deve prosperar em 

razão de não haver, ao menos não demonstrado, qualquer impedimento do 

recebimento delas pela demanda. Por fim, observada que a pretensão da 

parte requerente, quando do pedido de abster a requerida em negativar 

seu nome está em confronto com Súmula do STJ, vejamos: “Súmula 380, 

do STJ. A simples propositura de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor”. Somente o pagamento realizado no 

tempo e modo contratado é suficiente para elidir a mora. Portanto, sem que 

a mora fique descaracterizada, não há impedimento para que a 

demandada, que é credora das prestações contratadas, promova o 

registro do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito. Assim, 

o simples ajuizar de demanda revisional ao argumento de que na 

contratação firmada não foi observada a taxa de juros de acordo com o 

mercado não serve para preencher o requisito da probabilidade do direito. 

Da inversão do ônus da prova Por derradeiro, evidenciado tratar-se de 

relação consumerista, existindo alegações verossímeis que podem 

configurar hipossuficiência técnica e informar vulnerabilidade da parte 

autora em relação à parte requerida, que, não se descarta, pode ter ditado 

as regras avençadas em aparente contrato de adesão. Na conjuntura, 

como direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, 

revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus direitos, 

sobretudo a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, nos 

termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a 

inversão do ônus da prova neste caso. Logo, competirá à parte requerida 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

parte autora. Isto posto, indefiro a tutela provisória de urgência pleiteada, 

uma vez que ausente o primeiro requisito do art. 300 do CPC . Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça à parte autora, devendo ser anotado para 

os fins devidos. Inverto o ônus da prova em favor da parte autora, 

consumidora. Logo, incumbe a parte requerida demonstrar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquela. Designo 

audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 2020, às 14:00 

horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo 

deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 

20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade 

acima marcada. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a 

pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo o acordo, 

o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data 

da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a 

ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão 

implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 

334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 

do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se 

há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não 

havendo contestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000628-46.2020.8.11.0015. AUTOR(A): CARLOS 

BONIFACIO MORESCO REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. O fato de 

uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no 

direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 09 de 

novembro de 2020, às 12:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000640-60.2020.8.11.0015. AUTOR(A): CARLOS 

BONIFACIO MORESCO REU: BANCO PAN Vistos etc. O fato de uma das 

partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 

contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a 

proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, 

Designo audiência de conciliação para o dia 09 de novembro de 2020, às 

13:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000655-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN MARGARETE DOS SANTOS ANDRADE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE FRANCA MOTA OAB - MS19145 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EUSTAQUIO FERREIRA SANTOS 30423945149 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ASSIS PASSOS BARBOSA OAB - MS18694 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000655-29.2020.8.11.0015. REQUERENTE: HELEN 

MARGARETE DOS SANTOS ANDRADE PEREIRA REQUERIDO: JOSE 

EUSTAQUIO FERREIRA SANTOS 30423945149 Vistos etc. Cumpra-se a 

deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado. Designo o dia 05 de 

março de 2020, às 13:30 horas, para inquirição de testemunhas. Informe o 

juízo deprecante, para fins das intimações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000085-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE APARECIDA VEDOVATO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000085-43.2020.8.11.0015. AUTOR(A): DIRCE 

APARECIDA VEDOVATO SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Pretensão anulatória das tarifas do cartão de crédito, com indenizatória 

por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência, aviada por 

Dirce Aparecida Vedovato Santos em face de Banco BMG, ambos 

qualificados. Narrou ser beneficiária de aposentadoria por idade, cujo 

provento recebe pela instituição bancária requerida. Relatou ter tomado 

ciência de descontos em seus proventos, no valor de R$ 46,85 mensais, 

provenientes de taxas do cartão de crédito. Descobriu que tal cartão foi 

feito em fevereiro de 2017 e não tem noção de quantas parcelas foram 

descontadas, eis que não consegue extrato retroativo do INSS. Por não 

ter solucionada a situação com o banco requerido e por estar ocorrendo 

os descontos da referida anuidade do cartão de crédito, pugnou em 

caráter antecedente a tutela de urgência para a imediata abstenção dos 

descontos. Por fim, pugnou benefício da gratuidade judiciária e inversão 

do ônus da prova, a fim de que a instituição financeira apresente o 

contrato que comprove a suposta aquisição do referido cartão de crédito. 

É o relato. Decido. Do pedido de justiça gratuita Postulado pela parte 

requerente o benefício da gratuidade judiciária, sob alegação de não 

possuir condições econômico-financeira suficientes para suportá-las. 

Verificado no extrato apresentado no Id. 27860995 que a requerente se 

beneficia da quantia de R$ 998,00 em razão de seus proventos de 

aposentadoria por idade. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos bem como do comprovante de seus 

rendimentos mensais, defiro o pedido de gratuidade da justiça. Nada 

impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais interessados, 

se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela 

parte requerente. Do pedido de tutela de urgência A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

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

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 
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ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Ao que informa a parte 

requerente, os descontos realizados em seu benefício previdenciário são 

em virtude da taxa de anuidade de cartão de crédito na importância de R$ 

46,85. Afirmado por ela não ter adquirido qualquer tipo de contratação de 

cartão de crédito que a tem obrigado a descontos indevidos. Demonstrado 

pelos extratos colacionados no Id. 27860995 - p. 02 que de fato estão 

sendo descontados os valores mensais de R$ 46,85. Ressai bastante 

plausível a tese apresentada, em vista das provas até o momento coligidas 

e da referida lisura esperada, com possibilidade razoável de que possa 

vencer a demanda, pelo menos em parte, se confirmada a sua tese. De 

outra banda, a alegada ausência de aquisição do referido cartão de 

crédito merece ser prestigiada, haja vista a possibilidade de estar sendo 

indevidas tais anuidades. Assim, elementos consistentes no processo a 

demonstrar que a parte autora pode estar sendo cobrada por uma taxa 

indevida. Nesse sentido, a probabilidade de seu direito consubstancia-se 

nas alegações de que não o cartão de crédito. Trata-se, ademais, de 

afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode 

exigir do demandante produção de prova do que para ele é inexistente. 

Desse modo, vislumbrado com razoável firmeza a probabilidade de o 

direito da parte autora sagrar-se reconhecido, na medida em que os 

elementos agregados aos autos dão essa margem de interpretação, ainda 

que provisório, do direito em tela. No entanto, como se sabe, o deferimento 

de tutela antecipada, nos termos do art. 300, caput, do CPC, requer a 

coexistência tanto da probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. O risco deve ser concreto e iminente, 

sendo o dano irreversível quando a demanda tratar de violação a direitos 

não patrimoniais, como a dignidade. Na hipótese, este risco é presumido 

por se tratar de alegada cobrança de dívida inexistente. Além do mais, o 

provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento, podendo ser modificada caso reste comprovada a 

exigibilidade dos descontos. Destarte, não há perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Desde 

que producente a antítese a ser alinhavada oportunamente, a fazer ruir, 

se assim se der, a tese até o momento razoavelmente altaneira. Presentes 

os requisitos para atender a tutela de urgência. Previsão do citado art. 300 

do CPC. Da inversão do ônus da prova Por derradeiro, evidenciado 

tratar-se-ia, se de fato inexistir o negócio gerador de todo o bramido 

autoral, de relação consumerista, existindo alegações verossímeis que 

podem configurar hipossuficiência técnica e informar vulnerabilidade da 

parte autora em relação à parte requerida, que, não se descarta. 

Sobretudo na prefalada prova de fato negativa. Na conjuntura, como 

direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se 

condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão 

do ônus da prova, que pediu expressamente, a seu favor, no processo 

civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, nos 

termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a 

inversão do ônus da prova neste caso. Logo, competirá à parte requerida 

demonstrar a regularidade e a normalidade do seu direito, à luz das regras 

do Código de Defesa do Consumidor, incidentes à espécie. Isto posto, 

atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, hei por 

bem deferir o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, de 

modo a determinar a imediata suspensão das cobranças da anuidade do 

cartão de crédito, no valor de R$ 46,85, até ulterior decisão judicial. Defiro 

o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, devendo ser anotado 

para os fins devidos. Inverto o ônus da prova em favor da parte autora, 

consumidora. Logo, incumbe a parte requerida demonstrar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquela. Por se 

enquadrar a parte requerente como pessoa idosa (nascida em 27 de 

outubro de 1956 - 64 anos de idade - de acordo com a carteira de 

identidade de Id. 27860996), conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC 

e art. 71 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), determino que o feito 

tenha prioridade na tramitação. Por fim, designo audiência de conciliação 

para o dia 30 de novembro de 2020, às 14:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Assim como 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para também 

comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e 

obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se 

alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000694-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO ROSA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000694-26.2020.8.11.0015. AUTOR(A): JORDAO ROSA 

DE FARIA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. O 

fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é 

regra no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 09 de 

novembro de 2020, às 14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 
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Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000699-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO ROSA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000699-48.2020.8.11.0015. AUTOR(A): JORDAO ROSA 

DE FARIA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. O fato 

de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra 

no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 09 de 

novembro de 2020, às 15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000707-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOVENTINA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000707-25.2020.8.11.0015. AUTOR: MARIA 

JOVENTINA DA CONCEICAO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. O fato de 

uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no 

direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 09 de 

novembro de 2020, às 16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 138 de 353



com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000748-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARDORINO ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000748-89.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ARDORINO 

ROSA DA SILVA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos 

etc. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, 

que é regra no direito processual em vigor, não encaminha direto a 

dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, 

valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a 

boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim 

como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 

09 de novembro de 2020, às 17:00 horas, a ser conduzida por conciliador 

do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se 

a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000757-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVETE CAMPOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000757-51.2020.8.11.0015. AUTOR: MARIA IVETE 

CAMPOS SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. O fato de uma das 

partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 

contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a 

proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, 

Designo audiência de conciliação para o dia 16 de novembro de 2020, às 
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12:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000768-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000768-80.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIO 

MAGALHAES DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de 

conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não encaminha 

direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser 

mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade 

e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, 

assim como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação 

para o dia 16 de novembro de 2020, às 13:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus 

advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias 

para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de 

contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 

335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. À míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica delineada está sujeita às disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, em tese, resta 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável, 

neste caso, a teoria da responsabilidade civil pelo risco do 

empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços oferecidos ou 

fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 e 14 da citado 

CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do ônus da prova, 

que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os requisitos estão 

presentes: Relação de consumo; verossimilhança do alegado; 

vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada pensa; 

hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de convencimento 

contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis e viáveis à 

parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II e 

§ 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como pessoa idosa, 

conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha prioridade na 

tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000779-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FELLES IORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000779-12.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARLI FELLES 

IORA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. O fato 

de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra 

no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 
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solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 16 de 

novembro de 2020, às 14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000788-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FELLES IORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000788-71.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARLI FELLES 

IORA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. O fato de uma das partes 

esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 

contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a 

proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, 

Designo audiência de conciliação para o dia 16 de novembro de 2020, às 

15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000811-17.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000811-17.2020.8.11.0015. AUTOR(A): VALDECI 

FERREIRA DA SILVA REU: BANCO PAN Vistos etc. O fato de uma das 

partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 
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contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a 

proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, 

Designo audiência de conciliação para o dia 16 de novembro de 2020, às 

16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000815-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DEOLINDO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000815-54.2020.8.11.0015. AUTOR: JOSE DEOLINDO 

LOPES REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. O fato de uma das partes 

esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 

contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a 

proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, 

Designo audiência de conciliação para o dia 16 de novembro de 2020, às 

17:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000828-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS MAXIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000828-53.2020.8.11.0015. AUTOR(A): SANDRA DOS 
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SANTOS MAXIMO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é 

regra no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 23 de 

novembro de 2020, às 12:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000838-97.2020.8.11.0015. AUTOR(A): SANDRA DOS 

SANTOS MAXIMO REU: BANCO PAN Vistos etc. O fato de uma das partes 

esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 

contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a 

proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, 

Designo audiência de conciliação para o dia 23 de novembro de 2020, às 

13:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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MENDES DA SILVA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. O fato de uma 

das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no 

direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 23 de 

novembro de 2020, às 14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000847-59.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ANA DE 

OLIVEIRA SOARES GALVAO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. O fato de 

uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no 

direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 23 de 

novembro de 2020, às 15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000665-73.2020.8.11.0015. AUTOR(A): LUCIANO 

RAMOS DE ARAUJO REU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. 

Ação Revisional de contrato, c/c restituição de valores pagos, com pedido 

de tutela de urgência em caráter antecedente, proposta por Luciano 

Ramos de Araujo, em face de Loteadora Assaí S/S Ltda., todos 

qualificados. Alegado que o Instrumento Particular de Compromisso de 

Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento, firmado com a 

requerida, possui abusividades contratuais, ante a cobrança de juros de 

0,6% ao mês ou 7,2% ao ano sobre as parcelas corrigidas pelo IGP-M, 

configurando uma duplicidade no reajuste das parcelas, em razão da 

aplicação de juros remuneratórios de 7,44% ao ano. Diante dos fatos, 

pugnada tutela de urgência para determinar à parte requerida a cobrança 

das parcelas de forma justa, no valor de R$ 1.093,69, em razão da 

ilegalidade do reajuste aplicado em duplicidade; cancelar o pagamento dos 

boletos em aberto com o valor abusivo. Por fim, caso não seja o 

entendimento deste juízo, requereu o pagamento em juízo das parcelas 

vincendas, a fim de evitar maiores prejuízos, além da inversão do ônus da 

prova e a concessão da justiça gratuita. É o breve relato. Do pedido de 

justiça gratuita Postulado pela parte requerente o benefício da gratuidade 

judiciária, sob alegação de não possuir condições econômico-financeira 

suficientes para suportá-las. À míngua de elementos cognitivos razoáveis 

que infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos bem como do comprovante de seus 

rendimentos mensais, o pedido de gratuidade da justiça deve ser 

concedido. Do pedido de tutela de urgência A antecipação dos efeitos da 

tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que 

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

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 

Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Essa é a síntese desse relevante instituto. Analisando os documentos 

acostados à inicial, não verificado os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito, tampouco a urgência da medida vindicada. 

Avaliando o contrato, a previsão de correção das parcelas é pelo índice 

IGP-M, a cada período de 12 meses. Outrossim, o parágrafo terceiro da 

cláusula quarta inclui juros de 0,6% ao mês, ou seja, 7,2% de juros ao 

ano. A princípio, tais encargos contratuais estão em consonância com o 

ordenamento jurídico, não estando suficientemente demonstrada nenhuma 

ilegalidade ou abusividade. Ademais, eventual ilegalidade quanto a 

capitalização de juros será analisado no mérito. Assim, é imprescindível 

que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da 

requerida, de modo que somente após regular instrução probatória será 

possível vislumbrar o direito da parte. De igual modo, a pretensão de 

pagamento das parcelas em juízo não deve prosperar em razão de não 

haver, ao menos não demonstrado, qualquer impedimento do recebimento 

delas pela demanda. Da inversão do ônus da prova Evidenciado tratar-se 

de relação consumerista, existindo alegações verossímeis que podem 

configurar hipossuficiência técnica e informar vulnerabilidade da parte 

autora em relação à parte requerida, que, não se descarta, pode ter ditado 

as regras avençadas em aparente contrato de adesão. Na conjuntura, 

como direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, 

revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus direitos, 

sobretudo a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, nos 

termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a 

inversão do ônus da prova neste caso. Logo, competirá à parte requerida 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

parte autora. Isto posto, indefiro a tutela provisória de urgência pleiteada, 

uma vez que ausente o primeiro requisito do art. 300 do CPC . Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça à parte autora, devendo ser anotado para 

os fins devidos. Inverto o ônus da prova em favor da parte autora, 

consumidora. Logo, incumbe a parte requerida demonstrar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquela. Designo 

audiência de conciliação para o dia 30 de novembro de 2020, às 12:00 

horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo 

deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 

20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade 

acima marcada. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a 

pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo o acordo, 

o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data 

da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a 

ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão 

implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 

334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 

do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se 

há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não 

havendo contestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 04 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000032-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000032-62.2020.8.11.0015. AUTOR(A): LUZIA DE 

FATIMA PEREIRA REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Pretensão 

anulatória de cobrança de seguro de vida, c/c indenizatória por danos 

materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, aviada por Luzia de 
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Fátima Pereira em face de Banco Bradesco, ambos qualificados. Narrou 

ser beneficiária de pensão por morte e aposentadoria por idade, cujos 

proventos recebe pela instituição bancária requerida. Relatou ter tomado 

ciência de descontos em seus proventos, no valor de R$ 63,02 mensais, 

em favor da demandada, provenientes de seguro prestamista. Informou 

não ter contratado qualquer tipo de seguro para lhe cobrarem tal quantia. 

Por não ter solucionada a situação com o banco requerido e por estar 

ocorrendo os referidos descontos, pugnou em caráter antecedente a 

tutela de urgência para a imediata suspensão dos descontos. Por fim, 

pediu o benefício da gratuidade judiciária e a inversão do ônus da prova, a 

fim de que a instituição financeira demonstre a legitimidade das cobranças 

bancárias realizadas em sua conta corrente, a apresentar os extratos da 

sua conta bancária desde a sua abertura para análise das cobranças 

supostamente indevidas. É o relato. Decido. Do pedido de justiça gratuita 

Postulado pela parte requerente o benefício da gratuidade judiciária, sob 

alegação de não possuir condições econômico-financeira suficientes para 

suportá-las. Verificado no extrato apresentado no Id. 27796352 que a 

requerente se beneficia da quantia de R$ 648,91 em razão de seus 

proventos de aposentadoria por idade. À míngua de elementos cognitivos 

razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma 

análise mais acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me 

parece evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o 

disposto pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim 

como as disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade 

de Justiça, posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos bem como do comprovante de seus 

rendimentos mensais. Do pedido de tutela de urgência A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

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

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Pelo que informou a parte 

requerente, os descontos realizados em seu benefício previdenciário 

seriam por conta de parcelas de seguro prestamista, cujos valores de R$ 

63,02 estão sendo debitados mensalmente. Afirmado por ela não ter sido 

contratado nenhum tipo de seguro com a demandada. Demonstrado pelos 

extratos colacionados no Id. 27796352 - p. 01/03 que de fato estão sendo 

descontados os valores mensais de R$ 63,02. Nesse passo, ressai 

bastante plausível a tese apresentada, em vista das provas até o momento 

coligidas e da referida lisura esperada, com possibilidade razoável de que 

possa vencer a demanda, pelo menos em parte, se confirmada a sua tese, 

sobretudo pela ótica do Código de Defesa do Consumidor que autoriza em 

casos tais a inversão do ônus da prova. De outra banda, a alegada 

ausência de contratação do aludido seguro merece ser prestigiada, haja 

vista a possibilidade de estar sendo indevidas tais cobranças. Assim, 

elementos consistentes no processo a demonstrar que a parte autora 

pode estar sendo cobrada por uma contratação tida por indevida. 

Trata-se, ademais, de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à 

evidência, não se pode exigir do demandante produção de prova do que 

para ele é inexistente. Ainda mais com o aduzido de que a instituição 

financeira recusou-se a prestar as informações ou fornecer os 

documentos correspondentes. Desse modo, vislumbrado com razoável 

firmeza a probabilidade de o direito da parte autora sagrar-se 

reconhecido, na medida em que os elementos agregados aos autos dão 

essa margem de interpretação, ainda que provisório, do direito em tela. No 

entanto, como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do 

art. 300, caput, do CPC, requer a coexistência tanto da probabilidade do 

direito quanto o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O 

risco deve ser concreto e iminente, sendo o dano irreversível quando a 

demanda tratar de violação a direitos não patrimoniais, como a dignidade. 

Na hipótese, este risco é presumido por se tratar de alegada cobrança de 

dívida inexistente. Além do mais, o provimento a ser adiantado, 

provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento, podendo ser 

modificada caso reste comprovada a exigibilidade dos descontos. 

Destarte, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de 

acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Desde que producente a antítese a 

ser alinhavada oportunamente, a fazer ruir, se assim se der, a tese até o 

momento razoavelmente altaneira. Presentes os requisitos para atender a 

tutela de urgência. Previsão do citado art. 300 do CPC. Da inversão do 

ônus da prova Por derradeiro, evidenciado tratar-se-ia, se de fato inexistir 

o negócio gerador de todo o bramido autoral, de relação consumerista, 

existindo alegações verossímeis que podem configurar hipossuficiência 

técnica e informar vulnerabilidade da parte autora em relação à parte 

requerida, que, não se descarta. Sobretudo na prefalada prova de fato 

negativa. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a postulação 

faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus 

direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu 

expressamente, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste 

caso. Logo, competirá à parte requerida demonstrar a regularidade e a 

normalidade do seu direito, à luz das regras do Código de Defesa do 

Consumidor, incidentes à espécie. Isto posto, atendidos os requisitos do 

art. 300 do Código de Processo Civil, hei por bem deferir o pedido de tutela 

de urgência em caráter antecedente, de modo a determinar a imediata 

suspensão das cobranças da quantia de R$ 63,02. Determino à instituição 

financeira requerida, a apresentação da via do contrato de seguro firmado 

entre as partes, de forma legível, sob pena de serem consideradas como 

verdadeiras as alegações da parte requerente (art. 398 e 400 do CPC). 

Até porque inverto o ônus da prova em favor da parte autora, 

consumidora. Logo, incumbe à parte requerida demonstrar a regularidade 

e normalidade do seu direito, à luz das regras do Código de Defesa do 

Consumidor, incidentes à espécie. Defiro o pedido de gratuidade da justiça 

à parte autora, devendo ser anotado para os fins devidos. Nada impede, 

contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais interessados, se 

tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela 

parte requerente. Por se enquadrar a parte requerente como pessoa idosa 

(nascida em 22 de julho de 1955 - 64 anos de idade - de acordo com a 

carteira de identidade de Id. 20400737), conforme dispõe o art. 1.048, 

inciso I, do CPC e art. 71 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 

determino que o feito tenha prioridade na tramitação. Por fim, designo 

audiência de conciliação para o dia 30 de novembro de 2020, às 13:00 

horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo 

deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 

20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade 

acima marcada. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a 

pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 
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de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo o acordo, 

o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data 

da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a 

ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão 

implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 

334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 

do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se 

há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não 

havendo contestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 

de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011638-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER GOMES MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011638-24.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: KLEBER GOMES MATOS Vistos etc. Ação 

de Busca e apreensão proposta por Banco Daycoval S/A. em face de 

Kleber Gomes Matos, ambos qualificados. R. decisão inaugural de Id. 

23970943, concedendo a liminar pleiteada. Logo após a concessão da 

liminar, requereu a parte autora a desistência da ação com fulcro no art. 

485, inciso VIII, do CPC, dando-se baixa na distribuição. Ainda, pugnou 

também pela baixa de eventuais bloqueios realizados por este juízo, via 

sistema RENAJUD, e o recolhimento de mandado expedido. É o relatório. 

Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que 

pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja 

a concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC. “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Noutro viés, o pleito de 

baixa de restrição via sistema RENAJUD é vazio, em virtude de não haver 

nenhuma restrição lançada por este juízo. Se a parte fez alguma, compete 

a ela própria baixar, sem a necessidade do crivo judicial para tanto. Por 

fim, havendo mandado de busca, apreensão e citação pendente de 

cumprimento, proceda-se a secretária desta Vara Cível com o seu 

recolhimento imediato. Isto posto, homologo a desistência da ação em 

atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex, revogando-se a liminar deferida. 

Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais, dado o 

princípio da causalidade. Sem condenação em honorários advocatícios, 

dada a inexistência de litigiosidade. Indefiro o pleito de baixa de restrição 

via sistema RENAJUD. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se e 

ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 

05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004092-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO HENRIQUE SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004092-83.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CASSIANO HENRIQUE 

SANTOS DA SILVA Vistos etc. Ação de Busca e apreensão proposta por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A. em face de Cassiano Henrique 

Santos da Silva, ambos qualificados. R. decisão inaugural de Id. 5891936, 

concedendo a liminar pleiteada. Entre um ato e outro, pleiteou a parte 

autora a desistência da ação com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC, 

dando-se baixa na distribuição. Ainda, requereu também a baixa de 

eventuais bloqueios realizados por este juízo, via sistema RENAJUD, e o 

recolhimento de mandado expedido. É o relatório. Julgo. A desistência da 

causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da 

parte adversária, caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver 

contestado a lide, independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º 

do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, 

desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua 

admissão e homologação. Noutro viés, o pleito de baixa de restrição via 

sistema RENAJUD é vazio, em virtude de não haver nenhuma restrição 

lançada por este juízo. Se a parte fez alguma, compete a ela própria 

baixar, sem a necessidade do crivo judicial para tanto. Por fim, 

aparentemente inexiste mandado de busca, apreensão e citação pendente 

de cumprimento, o qual, se houver, devera a secretária desta Vara Cível 

proceder com o seu recolhimento imediato. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex, 

revogando-se a liminar deferida. Condeno a parte autora a pagar custas e 

despesas processuais, dado o princípio da causalidade. Sem condenação 

em honorários advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade. Indefiro o 

pleito de baixa de restrição via sistema RENAJUD. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado expressamente ao prazo 

recursal, certifique-se e ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006674-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIDIA RITHELLI MONTEIRO MENEGALI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO(A))

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARTINS MOTTA OAB - MG79279 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006674-56.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANALIDIA 

RITHELLI MONTEIRO MENEGALI REU: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. Ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, 

tendo como parte requerente Analidia Rithelli Monteiro Menegali e como 

parte requerida CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A., ambos 

qualificados. Entre um ato e outro, as partes em petição de Id. 18723930, 

informaram acordo entabulado, requerendo sua homologação e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 147 de 353



consequente extinção da ação, renunciando expressamente ao prazo 

recursal. Relatados e examinados. Decido. Acordo entre pessoas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregada forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o 

primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a questão de forma amistosa e definidas as condições, 

homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, alicerçado no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas 

remanescentes. Custas e despesas processuais originárias, bem como os 

honorários advocatícios, já liquidados, todos à cargo da parte requerida 

conforme acordo entabulado entre as partes. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado expressamente ao prazo 

recursal, certifique-se e ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007423-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL DE OLIVEIRA PILGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007423-73.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LEONEL DE 

OLIVEIRA PILGER REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. 

Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais 

e pedido de tutela de urgência promovida por Leonel de Oliveira Pilger em 

face de Loteadora Assaí S/S. Ltda., ambos qualificados. R. decisão 

inaugural de Id. 8210778, deferindo a assistência judiciária gratuita e 

indeferindo a tutela de urgência pleiteada. Entre um ato e outro, a parte 

autora renunciou expressamente aos direitos que se fundam a ação, por 

não possuir mais interesse na demanda, requerendo a sua extinção nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “c”, do CPC. É o relatório. Julgo. 

Preceitua o ilustre doutrinador Sílvio de Salvo Venosa[1], que a renúncia é 

um ato de disposição material, ou seja, caracteriza-se quando o indivíduo 

dispõe livremente do seu direito, sem transferi-lo a outro. A renúncia tem 

como efeito a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos 

dos arts. 487, inciso III, alínea “c” do CPC, aplicáveis à espécie por força 

do art. 318, deste mesmo Codex. Nesse sentido, segue entendimento 

jurisprudencial, com destaques: “RECURSOS ORDINÁRIOS. RENÚNCIA AO 

DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO."Para os fins do art. 487, III, 

c, do NCPC, ocorre renúncia quando, de forma expressa, o autor abre 

mão da pretensão de direito material que manifestou quando da dedução 

da causa em juízo; ou quando o réu abre mão do direito que invocou na 

reconvenção. Demitindo de si a titularidade do direito que motivou a 

eclosão da lide, a parte elimina a própria lide. E, sem lide, não pode haver 

processo, por falta de objeto. Manifestada ou provada nos autos a 

renúncia da parte à pretensão de direito material em que se funda a ação 

ou reconvenção, o juiz dará por finda a relação processual, mediante 

sentença, em cujos termos reconhecerá estar solucionada a lide 

(julgamento de mérito). Trata-se, porém, de decisão homologatória, pois o 

juiz não avaliará a essência do ato jurídico abdicatório, apenas o 

chancelará para que opere seus efeitos extintivos sobre a relação 

processual" (Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual 

Civil - Vol. I - 59. Ed. Rev., Atual. e Ampl.) [...]”. (Processo: RO - 

0000798-43.2016.5.06.0313, Redator: Ruy Salathiel de Albuquerque e 

Mello Ventura, Data de julgamento: 20/08/2018, Terceira Turma, Data da 

assinatura: 20/08/2018). Logo não há possibilidade de nova demanda ser 

ajuizada com a finalidade de discutir o direito renunciado, visto que a 

renúncia faz coisa julgada material. Não custa ressaltar que os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais, como neste caso, ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou a extinção, como é a hipótese, de direitos processuais. Ordem do art. 

200, caput, do CPC. Isto posto, julgo extinta a presente ação, com 

resolução de mérito, reconhecida a renúncia, com esteio no art. 487, 

inciso III, alínea “c”, do CPC. Custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, todos a cargo da parte autora, nos termos do art. 

90 do CPC. Desta forma, condeno-a a tais ônus sucumbenciais, fixando os 

honorários advocatícios da contraparte em 10% do valor atribuído a 

causa. Porém, sendo a exequente beneficiária da justiça gratuita, estas 

restam suspensas por até cinco anos, quando prescreverá, se até lá não 

restar demonstrado ter a exequente superado a hipossuficiência 

econômico-financeira reconhecida, haja vista que é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. Se acaso vier a ser interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007754-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CESAR RIBEIRO CALDEIRA (REU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado, (conforme portaria 

CGJ Nº 142, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005696-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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PROCESSO Nº1005696-79.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

ADONIAS FERREIRA DA SILVA POLO PASSIVO:REU: SEGURADORA 

LÍDER CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 22356110, é tempestiva 

e, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a impugná-la 

caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 5 de fevereiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71409 Nr: 171-22.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAISÃO FLORESTAL AGRÍCOLA E EXTRATOR DE 

MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRAUNORTE - ZENI E CALEGARI ZENI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERCIO RODRIGUES - 

OAB:5816/PR, VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - 

OAB:8027-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito, oportunidade em que deverá juntar cálculo atualizado do débito 

exequendo, conforme item 3. do despacho fl. 176.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209842 Nr: 10862-17.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUSILENE SOARES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Certifico nos termos do artigo Art. 796 parágrafo único da CNGC/MT que o 

recurso de apelação de fls.147/158, foi interposto no prazo legal 

devidamente acompanhado do preparo. Ante o exposto, INTIMO o 

advogado da parte autora para, querendo, contrarrazoar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183367 Nr: 4387-79.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUZE DAHROUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

requerido(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar impugnação, 

conforme item 2. da decisão fls. 399 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192794 Nr: 14507-84.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa do oficial de 

justiça, fls. 107. Prazo: 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178079 Nr: 13922-66.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico nos termos do artigo Art. 796 parágrafo único da CNGC/MT que o 

recurso de apelação de fls.513/519, foi interposto no prazo legal 

devidamente acompanhado do preparo. Ante o exposto, INTIMO a 

advogada da parte autora para, querendo, contrarrazoar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240617 Nr: 12382-75.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SET IMOBILIÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto a devolução da correspondência(carta 

intimação)pela ECT com alínea "não existe o nr", conforme fls.92. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258796 Nr: 2980-33.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLT Empreendimentos Imobiliários EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL MENEGAZO - 

OAB:48017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 3. da decisão fls. 79/80.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260778 Nr: 4158-17.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS MASTER TRANSPORTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:OAB/MT 15110-A, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:OAB/ 

MT 9173-B, RICARDO SPIGUEL GRANJA - OAB:13979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍGIA T. ROMÃO DE 

CARVALHO - OAB:20.862-A

 Vistos etc. 1. O processo está em ordem. 2. Sem questões processuais 

pendentes. 3. São questões de fato sobre as quais recairá a atividade 
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probatória: a. prova de que foi Curado Corretora de Seguros quem indicou 

as empresas Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva S/A e NR 

Administração de Negócios e Recursos Humanos LTDA para cumprimento 

das cláusulas contratuais constantes no contrato de seguro celebrado 

pelas partes; b. prova de que a autora desde o ano de 2011 procedia de 

igual forma junto à ré, ou seja, que sempre informou para a ré, através de 

Curado Corretora de Seguros, antes do pagamento dos prêmios, que as 

empresas responsáveis pelo cumprimento das cláusulas contratuais eram 

Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva S/A e NR Administração de 

Negócios e Recursos Humanos LTDA. 5. Defiro o depoimento pessoal dos 

representantes das partes e a produção de prova testemunhal na 

audiência de instrução e julgamento. 6. Ônus da prova em conformidade 

com art. 373, caput e incisos I e II, do Código de Processo Civil. 7. Concedo 

as partes o prazo de 15 dias para a apresentação do rol de testemunhas. 

8. Com fulcro no artigo 370, caput, do Código de Processo Civil, determino 

o comparecimento do representante de Curado Corretora de Seguros à 

audiência de instrução e julgamento para esclarecimento dos pontos 

contravertidos fixados na presente decisão interlocutória. 9. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de abril de 2020, às 

15:00 horas. 9. Saem os presentes intimados. 10. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309071 Nr: 14060-57.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE BETIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SEGURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - 

OAB:OAB/MT.18491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) 

do(a)embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e 

requerer o que entender de direito referente item 2. do despacho de fl. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111908 Nr: 4255-61.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWEL BARLETTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA 

DRUSINA - OAB:7142-B, MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de penhora, 

avaliação e remoção, conforme despacho fl. 151 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123617 Nr: 2828-92.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOMAIOR ESTRUTURAS METÁLICAS 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME, LOURDES PESSOA DA SILVA, 

GLAZIANY SOUZA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto as devoluções das correspondência(carta 

citação)pela ECT com alínea "ausente e mudou-se", conforme fls.164/165. 

Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131369 Nr: 10585-40.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SALVADORI, DELCIMARA DALEFFE 

SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para, retirar 

a Certidão Art. 828 na secretaria na 2ª Vara Cível - Prazo 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93811 Nr: 833-15.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:MT-11.047, DÉLCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4.050-B-MT, GUEIBI LEAL PERONDI - OAB:13540, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13.981-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

exequente a manifestar-se nos termos do item 5 da determinação de fls. 

294/295. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95457 Nr: 2461-39.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO LUIZ RADWANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRINEU CARLOS HOFFMANN, ANEMARI ABEL 

HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa do oficial de 

justiça, fls. 168. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161328 Nr: 8877-18.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. INFORMÁTICA LTDA ME, MICHELE DE 

MARQUE ZANETTE, ACELITO ZANETTE, SILVANO ZANETTE, DARCI DE 

ALMEIDA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAULI 

GONÇALVES - OAB:14286/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação, 

conforme endereço/manifestação fl. 186.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130837 Nr: 10053-66.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEALMIR SALVADORI, ALMIR SALVADORI, 

LUCIENE CILIÃO SALVADORI, DELCIMARA DALEFFE SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 14.690, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GUSTAVO BARION DE PAULA - OAB:26166-A, LILIANE 

ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION 

DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 15 (quinze) dias compareça à Secretaria da 

Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, para que realize a retirada 

da Certidão para fins de Averbação da Penhora, devidamente 

confeccionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150560 Nr: 11681-90.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ANDERSON 

HOFFMANN - OAB:3709-, THADEU FERNANDO BARBOSA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/RO Nº 3245

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 15 (quinze) dias compareça à Secretaria da 

Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, para que realize a retirada 

da Certidão para fins de Averbação da Penhora, devidamente 

confeccionada.

3ª Vara Cível

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013358-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO RODOLFO CAZELLA (ESPÓLIO)

IVANILCE DA SILVA (AUTOR(A))

M. J. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA TALYTA CAZELLA OAB - PR45383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento ao despacho ID 288268824, 

procedi à retificação do polo ativo da ação conforme requerido na petição 

ID 28088931.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 92426 Nr: 9777-40.2007.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER WATTHIER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Número do Processo: 542/2007

Vistos etc.

Trata-se de ação de locupletamento ilícito ajuizada por RECH TRATORES 

LTDA em face de WARTER WATTIHER – ME, que se encontra em fase de 

cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, as partes, por petição de fls. 184/186, informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 184/186, julgando 

extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fundamento 

no artigo 924, inciso III, do CPC.

Expeça-se o necessário, em especial, liberem-se todas as eventuais 

penhoras existentes nos autos.

Oficie-se ao Juízo Deprecado da Comarca de Vera-MT, dando-lhe ciência 

desta sentença.

Custas, se existirem, pelo executado, e, honorários advocatícios, 

conforme pactuado.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 20 de janeiro de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160794 Nr: 8238-97.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI GOULARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI CARLOS MOCELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CAROLINA 

MOREIRA DA SILVA MASIERO, para devolução dos autos nº 

8238-97.2011.811.0015, Protocolo 160794, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003076-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER POZZOBON (EXECUTADO)

JURACI MASIERO POZZOBON (EXECUTADO)

WILSON ROQUE POZZOBON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA APARECIDA KMITA OAB - MT26700/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))
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ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

466 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Verifico que no acordo firmado entre as partes não consta o 

destino a ser dado ao montante depositado em juízo, como também não há 

anuência da exequente para que tal valor seja levantado pelos seus 

advogados. Assim, concedo o prazo de dez dias para que as partes 

manifestarem expressamente sobre o destino do aludido valor e para que 

os advogados da exequente apresentem procuração com poderes para 

receber ou informem a conta bancária da exequente para que se 

processe o levantamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000046-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da importância referente à diligência(s) do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado no 

BAIRRO FLORAIS DA AMAZÔNIA, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012484-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR LUIS CAMERA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1012484-75.2018.8.11.0015 Ante a 

manifestação da parte autora no Id. 25272063, defiro o pedido de Id. 

19101996. Expeça-se o competente mandado, observando os endereços 

indicados na petição, nos termos da decisão de Id. 17422600. Cite-se. tf

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015444-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada conforme ID 27886001, foi 

protocolada no prazo legal, Assim, procedo a INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000928-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENIDIA ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000928-08.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000701-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ANTONIOLLI (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000701-18.2020.8.11.0015 Com fulcro no 

artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeita para o 

processamento e julgamento deste feito, por motivo de foro íntimo. 

Remetam-se os autos ao substituto legal. Intimem-se. AB
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173278 Nr: 8457-76.2012.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO BRAGA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Verifico que, embora o advogado Dr. Nilton Arruda Moredo tenha 

renunciado ao mandato (fls. 193), o requerido está devidamente 

representado nos autos pelos advogados Dr. Ulisses Duarte Júnior e 

Dr.Vanderlei Nezzi, consoante procuração de fls. 99. Anote-se no 

sistema.

Outrossim, verifica-se que às fls. 207 foi informado que não foi 

encontrada atividade comercial ou de fabricação no endereço indicado 

pela requerente e no local de possível residência do requerido havia uma 

placa de vende-se. Assim, restou prejudicada a vistoria determinada nos 

autos.

Destarte, intimem-se as partes a manifestarem se há interesse no 

julgamento do mérito da lide e, em caso positivo, se há interesse na 

realização da prova testemunhal, no prazo de dez dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 213003 Nr: 13444-87.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELI PEREIRA DA SILVA CAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:OAB/DF32596, Lucas Valdir Carraro - OAB:OAB/MT Nº 

23958

 Código nº 213003

 Verifico que os requerentes pretendem a nulidade dos títulos da parte 

requerida e de seus antecessores. Desta forma, todos aqueles que serão 

atingidos por eventual decisão anulatória dos registros imobiliários 

indicados às fls. 35 devem integrar a lide.

 Assim, deverão os requerentes emendar a petição inicial, incluindo os 

litisconsortes necessários no polo passivo, quais sejam, todos os que 

integram a cadeia dominial dos títulos descritos no item “f” de fls. 35, no 

prazo de dez dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

Intimem-se.

Sinop/MT, 04 de fevereiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 216662 Nr: 16093-25.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique a Sra. Gestora, quanto à intimação do executado e cônjuge 

acerca da alienação judicial, nos termos do art. 889, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

Após, intime-se pessoalmente o executado da arrematação, 

facultando-lhe manifestar-se, no prazo de dez dias. Conste que, não 

havendo impugnação, será expedida a carta de arrematação em favor do 

arrematante.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162126 Nr: 9838-56.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCEU ANTONIO DAL BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CAPITAL DE SINOP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DIAS VILLA - 

OAB:14589/MT, GUSTAVO CASTELLANI COSTI - OAB:OAB/MT 14769, 

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:OAB/MT 

8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, SILVERIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Tendo em vista que se trata de processo que visa o cumprimento 

provisorio de sentença proferida em outro feito e , haja vista que a 

sentença em questão transitou em julgado, apense-se aos autos principais 

para que se verifiue se é o caso de converter a execução provisoria em 

definitiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 20961 Nr: 4661-63.2001.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CARLOS NOGUEIRA, MARIA NILZA 

DOS SANTOS BORDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:OAB/MT 6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:OAB/MT 7.483-B, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10924

 Código nº 20961

 Ante os pedidos de fls. 2.868/2.869, determino a intimação de Ernesto 

Ferreira Sobrinho para que apresente documentos comprovando que foi 

contratado para trabalhar a serviço da massa falida, informando qual a 

forma de remuneração ajustada com o síndico anterior, qual seja, 

Frederico de Carvalho Lopes; bem como para que preste contas dos 

valores recebidos referente aos terrenos alienados, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de responsabilização civil e penal.

Após, conclusos para demais deliberações.

 Intimem-se.

 Sinop/MT, 04/02/2020

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011236-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS 00023877197 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1011236-40.2019.8.11.0015 A gratuidade da 

justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições 

de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece 

que a parte gozara dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

mediante simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a 

presunção instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao 
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Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. O Código de Processo Civil de 

2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que podem ser 

beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, verifico não 

haver qualquer indicação de que o requerente não possa assumir as 

despesas processuais, uma vez que se trata de pessoa jurídica, cuja 

atividade é a realização de “transporte rodoviário coletivo de 

passageiros”, ou seja, prestadora de serviço e bens passíveis de 

rendimentos. Ademais, cumpre frisar que lhe foi oportunizado acostar 

documentos comprobatórios da condição financeira alegada, ocasião em 

que poderia ter apresentado declaração de imposto de renda ou outro 

documento apto a demonstrar a hipossuficiência. Entretanto, requereu 

dilação de prazo e deixou de se manifestar posteriormente, de modo que 

não há como acolher o pedido. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter 

restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes 

menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, 

motivo pelo qual somente pode ser deferida quando comprovada a 

condição especial por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, 

do art. 5º da Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Indeferimento de pedido de gratuidade judiciária. PESSOA 

JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. Falta de comprovação de situação de 

impossibilidade de pagamento que autorize o benefício. NEGADO 

PROVIMENTO.” (TJ-SP - AI: 21873030220188260000 SP 

2187303-02.2018.8.26.0000, Relator: Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Data 

de Julgamento: 05/09/2019, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data 

de Publicação: 06/09/2019) Outrossim, o artigo 456 da CNGC dispõe: “Art. 

456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.” 

Assim, indefiro a gratuidade, determinando a intimação do requerente para 

recolher as custas e taxa judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intimem-se. tf

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011036-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011036-33.2019.8.11.0015 O requerente alega ser 

beneficiário do programa de financiamento estudantil (FIES) e que obteve o 

financiamento integral do seu curso de bacharelado em direito junto à 

universidade requerida. Sustenta, no entanto, a abusividade na cobrança 

de taxas e mensalidades pela referida universidade, bem como o 

tratamento financeiro diferenciado de acadêmicos que não são 

beneficiários dos programas governamentais de bolsas estudantis. Pugna 

pela concessão de tutela de urgência, para que a requerida se abstenha 

de cobrar quaisquer taxas/emolumentos referentes a serviços ordinários 

educacionais, bem como de impedir a matrícula do autor para o próximo 

semestre. Ademais, que seja feita a imediata exclusão do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. DECIDO: Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme documento do Id 23748367. O artigo 300 

do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando 

existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e estiver 

presente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela 

de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Com tais considerações, verifico que é de rigor o 

indeferimento do pedido, uma vez que ausentes os requisitos legais 

autorizadores para tanto. No ponto, o requerente alega que, embora seja 

beneficiário do programa de financiamento estudantil (FIES), a requerida 

lhe cobra indevidamente reajustes de mensalidade, taxas e emolumentos 

(serviços ordinários), contrariando a divulgação de que tal montante 

estaria acobertado pelo FIES. Analisando o contrato de serviços 

educacionais juntados aos autos, verifico que consta na cláusula 3ª, 

parágrafo segundo que: “os serviços individuais solicitados pelo 

CONTRATANTE, tais como exames de segunda chamada, 2ª via de 

documentos, solicitação de revisão de prova, matrícula em turma especial, 

disciplinas decorrentes de reprovação, certidões, declarações, atestados, 

históricos escolares, guias de transferência, diploma em papel especial 

serão cobrados separadamente do CONTRATANTE, conforme tabela de 

preço vigente” (ID 22876942). Além disso, no que se refere aos reajustes 

de mensalidade, verifico que a cláusula 3ª, item 3.1 do referido contrato, 

prevê que “o valor dos serviços educacionais está descrito no preâmbulo 

deste Contrato (valor da semestralidade, bem como o valor da 

mensalidade), e estarão sujeitos a reajustes e revisões anuais, conforme 

autorizado pela Lei 9.870 de 23.11.99”. Incumbe mencionar, ainda, que a 

cláusula 7ª, item 7.2, do referido contrato dispõe que “o (a) 

CONTRATANTE pagará diretamente à CONTRATADA eventuais valores 

não cobertos pelo FIES quanto à semestralidade escolar devida pelo (a) 

CONTRATANTE à CONTRATADA, seja pelo percentual contratado, por 

limitador de reajuste, trava sistêmica ou qualquer outro impedimento 

imposto pelo Gestor do FIES que acarrete em financiamento inferior ao 

valor da semestralidade escolar conforme prevista neste Contrato, 

ressalvando-se eventual desconto no valor da semestralidade escolar que 

a CONTRATADA deverá conceder ao (a) aluno (a) beneficiário (a) do 

FIES, conforme previsto nos atos normativos do Ministério da Educação”. 

Assim, a princípio, não restou suficientemente demonstrada a 

verossimilhança das alegações do requerente quanto à abusividade das 

cobranças dos reajustes de mensalidade e taxas/emolumentos, a fim de 

justificar a concessão da tutela de urgência, notadamente porque o 

contrato de prestação de serviços educacionais prevê expressamente 

tais cobranças. Nesse sentido: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)– 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DANOS 

MORAIS – A previsão de cobertura de 100% dos encargos educacionais, 

no contrato de financiamento, não impede que a instituição de ensino 

reajuste suas mensalidades em valor superior ao valor total financiado – A 

limitação de reajuste (6,41%) das mensalidades imposta pelo governo às 

instituições de ensino vinculadas ao FIES não impossibilita a cobrança, 

pela instituição de ensino, de valores superiores diretamente dos alunos 

beneficiários do financiamento [...] (TJ-SP 10075050220158260066 SP 

1007505-02.2015.8.26.0066, Relator: Flavio Abramovici, Data de 

Julgamento: 25/06/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 25/06/2018)” Assim, é imprescindível que seja oportunizando o 

direito ao contraditório e a ampla defesa da requerida, especialmente no 

que se refere à alegação de que o requerente sofre tratamento financeiro 

diferenciado de acadêmicos que não são beneficiários dos programas 

governamentais de bolsas estudantis, de modo que, somente após regular 

instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. 

Posto isso, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e, nos termos 

do art. 334 do CPC, designo audiência para tentativa de conciliação para o 

dia 21/05/2020, às 15h15min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local. Citem-se o 

requeridos, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 
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acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC).

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011714-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANTONIO VERARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIZIO DALLA VECCHIA BARROS OAB - MT24526/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MAUES COSTA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1011714-48.2019.8.11.0015 A gratuidade da 

justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições 

de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece 

que a parte gozara dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

mediante simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a 

presunção instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. O Código de Processo Civil de 

2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que podem ser 

beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, verifico não 

haver qualquer indicação de que o requerente não possa assumir as 

despesas processuais, notadamente diante do contrato que é objeto da 

lide, por meio do qual alienou um imóvel por valor superior a R$ 

1.200.000,00 (um milhao e duzentos reais), constando que já recebeu 

parte do preço, em dinheiro, além de quantidade considerável de 

semoventes, dentre outros. Ademais, é proprietário de uma empresa e o 

valor da renda indicada como "pro labore" não se coaduna com as demais 

despesas declaradas na inicial, o que torna certo que tem outros 

rendimentos além daqueles declarados. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA - APRESENTAÇÃO DE REGISTRO DE 

PENDÊNCIAS FINANCEIRAS – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – 

NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS OU FISCAIS 

QUE COMPROVEM A HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA – DECISUM 

MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão do benefício da 

justiça gratuita a pessoa jurídica depende da efetiva demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica da empresa por meio de 

documentos contábeis ou fiscais idôneos (balanços, livros comerciais, 

fiscais, declaração de rendas ou declaração do contador), não bastando 

apenas a apresentação de registro de pendências financeiras. (TJ-MT - 

AI: 00767674820138110000 76767/2013, Relator: DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/10/2013, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2013)”. “AGRAVO 

REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária 

gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao 

Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, motivo pelo qual somente pode ser deferida quando 

comprovada a condição especial por qual passa a parte, nos termos do o 

inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). 

Assim, indefiro a gratuidade a justiça, determinando a intimação do 

requerente para recolher as custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se. tf

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000552-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA & BALDIN LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1000552-22.2020.8.11.0015 Intime-se o 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. CASO DECORRIDO O PRAZO SEM PROVIDENCIA, 

retornem-se conclusos. Designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 04/06/2020, à 16h45min, a ser realizada pelo Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40-48. SE 

AS CUSTAS INICIAIS FOREM PAGAS, cite-se a requerida, com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-os de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. AB

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012363-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LANA APARECIDA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1012363-13.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no Id. 27272738. Em consequência, 

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

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1012363-13.2019.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM 

PEDIDO DE LIMINAR movida por B.V. FINANCEIRA S.A em face de LANA 

APARECIDA SANTOS. Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo 

requerente, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. tf

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000508-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO VITOR (REQUERENTE)

MARIA CRISTIANA DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

WALDIR SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Comarca de Sinop MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1000508-03.2020.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

extrajudicial formulado entre as partes no Id. 18582849. Em consequência, 

com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

1000508-03.2020.8.11.0015 –HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 
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EXTRAJUDICIAL movida por VITORINO VITOR, WALDIR SOARES E MARIA 

CHRISTIANA DA SILVA SOARES. Transitada esta em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias. Sem custas, eis que 

concedo a gratuidade. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. AB

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009298-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. G. (EXEQUENTE)

C. B. G. (EXEQUENTE)

M. B. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLODOALDO SILVEIRA OAB - PR91407 (ADVOGADO(A))

PABLO ROBERTO SCHNEIDER OAB - TO4497 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão do Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 28850673 

- Expediente (Devoluçao de CP )). Ato Ordinatório expediente de remessa 

de publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012491-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. A. D. S. (AUTOR(A))

R. C. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES EVAS OAB - MT26508/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1012491-33.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 4.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Fixação]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. [Alimentos, Fixação] Parte Autora: AUTOR(A): P. H. 

A. D. S. e outros Parte Ré: REU: DIOGO MACHADO DA SILVA Certifico 

que, em razão do conflito de pauta, redesigno audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 09 de junho de 2020, as 15:00 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Sinop/MT, 5 de fevereiro de 2020. ARNALDO DE SOUSA NERE 

Analista Judiciário SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010288-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FRANCISCA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALBER WENNER MOREIRA VITOR (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: MANIFESTAR acerca do(a/s) REDESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 27071829 - Termo 

de audiência (05.12 14h30min. Eliane e Walber)). Ato Ordinatório 

expediente de remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça 

Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do 

CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009777-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO JOSE ZAVODINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON DE DEUS CORREIA OAB - MT26236/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA RODRIGUES MAIA MOREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1009777-03.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 20.058,20; Tipo: Cível; 

Espécie: [Reconhecimento / Dissolução]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. [Reconhecimento / Dissolução] Parte Autora: 

REQUERENTE: ALDO JOSE ZAVODINE Parte Ré: REQUERIDO: ROSALINA 

RODRIGUES MAIA MOREIRA Certifico, para os efeitos de direito, em razão 

de conflito de pauta, redesigno audiência de Tentativa de Conciliação para 

realizar-se no dia 09 de junho de 2020, as 15:30h, conforme autorizado 

pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07, impulsiono estes Autos para 

as expedições necessárias. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º do CPC (A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Sinop/MT, 5 de fevereiro de 2020. ARNALDO DE SOUSA NERE 

Analista Judiciário SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011652-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR FIGUEIREDO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALYTA GOMES DE SOUSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Aline Fernanda Julio OAB - MT19489/O (ADVOGADO(A))

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, a apresentar RÉPLICA 

(Impugnar à Contestação). Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011652-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR FIGUEIREDO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALYTA GOMES DE SOUSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Aline Fernanda Julio OAB - MT19489/O (ADVOGADO(A))

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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CERTIDÃO CADASTRO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO Certifico que 

analisando os autos do presente processo constatei que não consta 

procuração dos advogados que do Polo Passivo o(a/s) Advogado(a/s) : 

ORLANDO CESAR JULIO inscrito na OAB/MT sob Nº 10.004-A, ALINE 

FERNANDA JULIO CURIA inscrito na OAB/SP sob Nº 19.489, Informo ainda 

que realizei o Cadastro para fins de intimação pelo Diário da Justiça 

Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; INTIMO o(a/s) 

advogado(a/s) acima descritos para que, dentro do prazo de 5(cinco) 

dias, apresentem o respectivo INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015481-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZALTINA IZABEL FERREIRA CARDOSO (INVENTARIANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZIO CARDOSO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1015481-94.2019.8.11.0015. 

INVENTARIANTE: IZALTINA IZABEL FERREIRA CARDOSO DE CUJUS: 

ELZIO CARDOSO Vistos. 1. Considerando que não há aquiescência de 

todos os herdeiros, recebo o presente pelo rito do inventário, ressalvando, 

desde já, a possibilidade de conversão para o rito de arrolamento sumário, 

caso atendidos os requisitos legais. 2. Nomeio inventariante o(a) 

requerente, sob compromisso. Intime-se para assinatura do termo de 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias. 3. No prazo de 20 (vinte) dias 

contados da data em que prestou compromisso, deverá o(a) inventariante 

acostar ao feito certidão negativa de testamento, emitida pela Central 

Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, em igual 

prazo, apresentar as primeiras declarações, acompanhadas dos 

documentos cadastrais e fiscais do(s) bem(ns) inventariado(s), 

lavrando-se termo circunstanciado em Cartório (CPC, art. 620). 4. Na 

mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões 

negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. 5. Cite(m)-se, após, os 

herdeiros não representados (Vanderlei Ferreira Cardoso e José 

Aparecido Cardoso), bem como a Fazenda Pública (CPC, art. 626), 

manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 629), ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, art. 634), 

manifestando-se expressamente. 6. Havendo concordância quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, dos 

bens do espólio (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se o termo de últimas 

declarações (CPC, art. 636), intimando-se o(a) inventariante para 

prestá-las, inclusive retificando o valor atribuído à causa para após 

proceder com os recolhimentos das custas e taxas complementares, se o 

caso. 7. Após as últimas declarações, digam as partes, em quinze (15) 

dias (CPC, art. 637). 8. Se concordes, ao cálculo e digam todas as partes, 

em 05 (cinco) dias e, em seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). Não 

havendo impugnação aos cálculos, estes serão homologados por 

sentença. 9. Após a homologação dos cálculos e recolhimento dos 

impostos, ao Partidor para organizar o esboço da partilha e também o 

respectivo auto da partilha, conforme pedidos das partes. Feito o esboço 

e o respectivo auto da partilha, devem as partes manifestar em 15 

(quinze) dias (CPC, art. 652). Em seguida, conclusos para a homologação 

da partilha. 10. Consigno que, de acordo com o art. 654, p.u., do CPC, a 

existência de dívida anterior para com a Fazenda Pública – o que não é o 

caso do ITCMD –, apta a obstar a emissão de certidão ou informação 

negativa de débitos tributários, não impedirá o julgamento da partilha, 

desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. 11. Se houver 

caso de renúncia de herança, ou doação, ou cessão, tome-se por termo, 

devendo a parte transmitente ou renunciante ser intimada na pessoa do 

advogado para assiná-lo. Somente excepcionalmente, e quando houver 

instrumento público de mandato, pode a subscrição do termo ser feita pelo 

procurador, forte no artigo 1.806 do Código Civil. 12. Esclareço, ainda, que 

a disposição da meação do cônjuge supérstite configura uma verdadeira 

doação, a qual, nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por 

Escritura Pública ou instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve 

ser adotado o instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do 

Código Civil. (Aresp 1447205, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 

03/06/2019). Nesse sentido: SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. MEAÇÃO. 

ATO DE DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO. ATO INTER 

VIVOS. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA. 1. Discussão relativa à 

necessidade de lavratura de escritura pública para prática de ato de 

disposição da meação da viúva em favor dos herdeiros. 2. O ato para 

dispor da meação não se equipara à cessão de direitos hereditários, 

prevista no art. 1.793 do Código Civil, porque esta pressupõe a condição 

de herdeiro para que possa ser efetivada. 3. Embora o art. 1.806 do 

Código Civil admita que a renúncia à herança possa ser efetivada por 

instrumento público ou termo judicial, a meação não se confunde com a 

herança. 4. A renúncia da herança pressupõe a abertura da sucessão e 

só pode ser realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro. 

5. O ato de disposição patrimonial representado pela cessão gratuita da 

meação em favor dos herdeiros configura uma verdadeira doação, a qual, 

nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou 

instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o 

instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil. 6. 

Recurso especial desprovido. (REsp 1196992/MS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CESSÃO 

GRATUITA DA MEAÇÃO PERTENCENTE À VIÚVA EM FAVOR DOS 

HERDEIROS. DOAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. FORMALIZAÇÃO 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA 

OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. O cônjuge sobrevivente 

que era casado com o autor da herança sob o regime da comunhão 

universal de bens não possui direitos hereditários em relação ao 

patrimônio objeto do inventário, mas, sim, direito de meação sobre esse 

patrimônio, decorrente do regime de bens que regia o casamento. Desse 

modo, pretendendo o cônjuge sobrevivente ceder, gratuitamente, a sua 

meação aos herdeiros, não há falar em cessão de direitos hereditários, 

mas, sim, em doação da parte dos bens imóveis que compõem a meação. 

Conforme o art. 108 do Código Civil, a escritura pública é essencial à 

validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, 

modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior 

a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, razão pela qual é 

imprescindível a formalização da doação por instrumento público. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 

70075182956, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 08-02-2018) 13. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 27 de janeiro de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015482-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI LANGE (INVENTARIANTE)

FIORENTINA BENINI LANGE (REQUERENTE)

FRANCISCO MOACIR LANGE (REQUERENTE)

MARINEZ TEREZINHA LANGE (REQUERENTE)

SUELI LANGE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALMERINDO LANGE (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1015482-79.2019.8.11.0015. 

INVENTARIANTE: MARLI LANGE REQUERENTE: FIORENTINA BENINI 

LANGE, FRANCISCO MOACIR LANGE, MARINEZ TEREZINHA LANGE, 

SUELI LANGE DE CUJUS: JOAO ALMERINDO LANGE Vistos. 1. Nomeio 

inventariante o(a) requerente, independentemente de compromisso, nos 

termos do artigo 660, I do CPC. 2. Intime-se o(a) inventariante para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, acostar ao feito certidão negativa de testamento, 

emitida pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – 

CENSEC. 3. No prazo supra delineado, deverá a inventariante acostar ao 

feito a escritura pública de doação da meação indicada, porquanto a 

disposição da meação do cônjuge supérstite configura uma verdadeira 

doação, a qual, nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por 

Escritura Pública ou instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve 

ser adotado o instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do 

Código Civil. (Aresp 1447205, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 

03/06/2019). Nesse sentido: SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. MEAÇÃO. 

ATO DE DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO. ATO INTER 

VIVOS. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA. 1. Discussão relativa à 
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necessidade de lavratura de escritura pública para prática de ato de 

disposição da meação da viúva em favor dos herdeiros. 2. O ato para 

dispor da meação não se equipara à cessão de direitos hereditários, 

prevista no art. 1.793 do Código Civil, porque esta pressupõe a condição 

de herdeiro para que possa ser efetivada. 3. Embora o art. 1.806 do 

Código Civil admita que a renúncia à herança possa ser efetivada por 

instrumento público ou termo judicial, a meação não se confunde com a 

herança. 4. A renúncia da herança pressupõe a abertura da sucessão e 

só pode ser realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro. 

5. O ato de disposição patrimonial representado pela cessão gratuita da 

meação em favor dos herdeiros configura uma verdadeira doação, a qual, 

nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou 

instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o 

instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil. 6. 

Recurso especial desprovido. (REsp 1196992/MS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CESSÃO 

GRATUITA DA MEAÇÃO PERTENCENTE À VIÚVA EM FAVOR DOS 

HERDEIROS. DOAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. FORMALIZAÇÃO 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA 

OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. O cônjuge sobrevivente 

que era casado com o autor da herança sob o regime da comunhão 

universal de bens não possui direitos hereditários em relação ao 

patrimônio objeto do inventário, mas, sim, direito de meação sobre esse 

patrimônio, decorrente do regime de bens que regia o casamento. Desse 

modo, pretendendo o cônjuge sobrevivente ceder, gratuitamente, a sua 

meação aos herdeiros, não há falar em cessão de direitos hereditários, 

mas, sim, em doação da parte dos bens imóveis que compõem a meação. 

Conforme o art. 108 do Código Civil, a escritura pública é essencial à 

validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, 

modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior 

a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, razão pela qual é 

imprescindível a formalização da doação por instrumento público. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 

70075182956, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 08-02-2018) 4. Anoto, ainda, que 

havendo herdeiros casados, indispensável a outorga uxória, inclusive com 

a juntada de procuração dos cônjuges, porquanto a partilha amigável 

possui caráter negocial. 5. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop, 21 de janeiro de 

2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura 

digital)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 246817 Nr: 16400-42.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSZ, FNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS 

- OAB:19070-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 85 da Lei nº 13.146/2015 e, em 

consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido contido 

na inicial, para o fim de SUBSTITUIR A CURADORIA DO(A) 

INTERDITADO(A) MARCOS ANTONIO DA SILVA, nomeando o(a) 

requerente JOSIANE DA SILVA ZACARIAS como seu/sua curador(a) 

definitivo(a) para atos da vida civil, bem como àqueles relacionados aos 

direitos de natureza patrimonial e negocial.3.1. Intime-se o(a) curador(a) 

para prestar compromisso definitivo no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, bem como que não 

poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de 

qualquer natureza, pertencentes ao curatelado, sem autorização judicial. 

Se o caso, os valores recebidos do INSS deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação e bem-estar do(a) interdito(a), 

podendo o(a) curador(a) ser chamado(a) a qualquer momento para a 

respectiva prestação de contas.3.2. Em obediência ao disposto no artigo 

755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro de Pessoas Naturais e 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do TJMT e na 

plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.3.3. Sem 

custas ou honorários, em decorrência dos benefícios de gratuidade e 

elementares do procedimento.3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m). 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 196780 Nr: 18486-54.2013.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHBSDR, ALB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

(UniJuris -UNIC) - OAB:OAB/MT19.060, MAYARA TONETT G. S. 

WEIRICH (Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Perscrutando os autos, percebe-se que fora tentada a intimação 

pessoal do polo ativo para providenciar o andamento do feito, suprindo a 

omissão nele existente, ônus este que lhe compete. Todavia, ou a 

intimação restou infrutífera ou, se frutífera, a citada parte deixou de dar 

cabal cumprimento ao comando exarado, de modo que o processo 

encontra-se paralisado por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 Nesta senda, registra-se que “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida 

pessoalmente pela parte interessada, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço”.

2. Em consequência, com arrimo no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, in 

fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo executivo.

3. Sem sucumbência.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 165824 Nr: 634-51.2012.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GF, PFN, MFC, LF, FF, SF, OF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABF-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:MT 21.061, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido de f. 178 pelo prazo de 10 dias.

2. Sem prejuízo da deliberação supra, cumpra-se integralmente e com 

urgência o ato decisório retro ou proceda de ofício com o necessário, 

conforme o caso.

3. Expeça-se o necessário.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 254036 Nr: 196-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, homologo, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a adjudicação do bem arrolado para DEUZUITA 
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CARVALHO DOS SANTOS, genitora de Dione Carvalho dos Santos, com 

fundamento no que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Civil.3.1. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do artigo 98 e ss. do 

CPC. 3.2. Certificado o trânsito em julgado, lavre-se o formal de 

partilha/elabore-se a carta de adjudicação e, em seguida, expeçam-se os 

respectivos alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, 

intimando-se o Fisco (Fazendas Públicas municipal, estadual e federal) 

para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes, na forma do artigo 659, § 2º c/c artigo 662, 

§ 2º, ambos do CPC. 3.3. Cumpridas todas as deliberações, arquivem-se, 

com as baixas e anotações de estilo. 3.4. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202650 Nr: 5048-24.2014.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRBB, JCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY PRISCILA PAIVA 

FRUTUOSO BOGO - OAB:OAB/MT 18.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCILENE 

MARTINS ALVAREZ, para devo lução dos autos nº 

5048-24.2014.811.0015, Protocolo 202650, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182200 Nr: 3137-11.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDAM, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14.834/O - MT, FRANCIELE MARIA PERANDRÉ PERIN - 

OAB:22.836-MT, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste(m) quanto a 

certidão do Oficial de Justiça acostada às fls. 108v, bem como quanto aos 

documentos juntados às fls. 110/119, no prazo legal.

Fundamentação: Ato ordinatório - Art. 203, § 4º do CPC; Art. 701, XVIII, da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166398 Nr: 1207-89.2012.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEOMAR GONÇALVES - 

OAB:15113/MT, LEANDRO CEZAR DE OLIVEIRA - OAB:110640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE REQUERENTE para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(171) sob 

pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do inciso III, do Art. 485 

do CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222371 Nr: 1098-70.2015.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDSM, FCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI - OAB:17.110-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO OBERTO RONDON 

SILVA - OAB:19.519/O

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE REQUERENTE para que, querendo e dentro do prazo de 

5(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(97) sob pena 

de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do inciso III, do Art. 485 do 

CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313888 Nr: 585-82.2008.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS, ADSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEIA CRISTINA DOS SANTOS 

- OAB:20.092/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WAJAND - 

OAB:69.702-PR, TANIA MARA ROSA FINGER - OAB:OAB/MT 9.501-B, 

THAIS PRESA CAMPGNARO - OAB:23149-O/MT

 INTIMAÇÃO das partes, por meio da advogado constante às fls. 121 nos 

autos (Edineia Cristina dos Santos), para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se quanto a decisão de fls. 122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163054 Nr: 10917-70.2011.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, JOSE ROBERTO 

LEITE - OAB:OAB/MT 24.340/O, Lucielly da Silva Terêncio - 

OAB:OAB/MT 25.192,  NAYARA MOURA FEITOZA - 

OAB:OAB/MT.021.119O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro 

no artigo 1.723 e seguintes do Código Civil, e, consequentemente, 

reconheço a união estável havida entre Elaine Siqueira Sampaio e Iran 

Garcia da Silva, no período compreendido entre março/2008 e junho/2011. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. b) JULGO 

PROCEDENTE o pedido de guarda e regulamentação do direito de visitas, 

consequentemente, com fulcro no artigo 1.583 e seguintes do Código Civil, 

concedo a guarda do menor Iran Garcia Sampaio à genitora, 

regulamentando o direito de visitas de forma livre, desde que exercida de 

forma compatível com as atividades escolares do menor. Ademais, as 

férias escolares serão divididas da seguinte forma: nas férias de julho, na 

primeira metade das férias escolares o menor ficará com a mãe e na 

segunda metade das férias escolares o menor ficará com o pai; nas férias 

seguintes inverte-se e assim sucessivamente; nas férias de verão, na 

primeira metade das férias escolares o menor ficará com o pai e na 

segunda metade das férias escolares o menor ficará com a mãe; nas 

férias seguintes inverte-se e assim sucessivamente; o menor passará o 

dia dos pais e aniversário do pai com seu genitor e o dia das mães e o 

aniversário da mãe com sua genitora. No seu aniversário, o menor ficará 

com o genitor, e no ano seguinte com a genitora, no ano posterior inverte e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 159 de 353



assim sucessivamente. c) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

de alimentos e, com fulcro na Lei nº 5.478/68, condeno o requerido Iran 

Garcia da Silva a pagar mensalmente em favor do filho Iran Garcia 

Sampaio, a título de alimentos, a importância correspondente a 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo, além de metade das despesas 

extraordinárias (médicas, odontológicas, farmacêuticas, materiais 

escolares etc. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. [,,,]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31408 Nr: 2064-53.2003.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE KAITI INOUE, LUIZ TADASHI INOUE, KOITI INOUE, 

TAKESHI INOUE, ROLF BACHMANN, AMELIA MITSUE INOUE BACHMANN, 

KOJI INOUE - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTÓRIA ATARASI INOUE (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, LEANDRO CEZAR DE OLIVEIRA - OAB:110640, 

ROMULO DE OLIVEIRA FRAGA - OAB:98706, WILSON CLAUDIO DA 

SILVA - OAB:11316-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE INVENTARIANTE para que, querendo e dentro do prazo de 

15(quinze) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR 

acerca do(a/s) ITEM 3 DO DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) 

Fl(s).(472) sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do 

inciso III, do Art. 485 do CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 168490 Nr: 3462-20.2012.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSS, GDSS, MAS, AFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Perscrutando os autos, percebe-se que fora tentada a intimação 

pessoal do polo ativo para providenciar o andamento do feito, suprindo a 

omissão nele existente, ônus este que lhe compete. Todavia, ou a 

intimação restou infrutífera ou, se frutífera, a citada parte deixou de dar 

cabal cumprimento ao comando exarado, de modo que o processo 

encontra-se paralisado por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 Nesta senda, registra-se que “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida 

pessoalmente pela parte interessada, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço”.

2. Em consequência, com arrimo no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, in 

fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução 

do mérito.

3. Sem sucumbência.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 254098 Nr: 241-87.2016.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACR-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERRREIRA DA SILVA - 

OAB:, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, homologo, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha apresentada à f. 04/07 e retificação de 

f. 28/29, com fundamento no que dispõe o artigo 659 do Código de 

Processo Civil, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro, omissão ou direitos de terceiros.3.1. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, na esteira do artigo 98 e ss. do CPC. 3.2. Certificado o 

trânsito em julgado, lavre-se o formal de partilha/elabore-se a carta de 

adjudicação e, em seguida, expeçam-se os respectivos alvarás 

referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o Fisco 

(Fazendas Públicas municipal, estadual e federal) para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes, na forma do artigo 659, § 2º c/c artigo 662, § 2º, ambos do 

CPC. 3.3. Cumpridas todas as deliberações, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo. 3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 273366 Nr: 11891-34.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDC, RFDCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:MT18484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.583 e seguintes do Código 

Civil e na Lei nº 5.478/68, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por 

conseguinte, mantenho a guarda unilateral de Thaemilly Victoria Texeira da 

Silva à requerida Angelica Francisca Texeira. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento 

de custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 

No entanto, em face da gratuidade da justiça deferida no despacho inicial, 

a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil.Dou a sentença por publicada em audiência, 

saindo os presentes intimados. Registre-se. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.”

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007777-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1007777-64.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:CELIA DE SOUZA PEREIRA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,5 de fevereiro 

de 2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: 
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(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004921-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES UCEDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004921-64.2017.8.11.0015 AUTOR(A): GILMAR RODRIGUES UCEDA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - Dê-se ciência às partes quanto ao 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça. II - DECORRIDO o PRAZO 

de 15 (quinze) dias, NADA sendo REQUERIDO pelas PARTES, DETERMINO 

sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as cautelas de estilo, nos 

termos do artigo 1.006 da CNGC/MT, que dispõe “transitada em julgado a 

sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados”; III – Por fim, CONSIGNO que fica AUTORIZADO pelo período 

de 06 (seis) meses o DESARQUIVAMENTO do feito com ISENÇÃO de 

CUSTAS, NÃO sendo NECESSÁRIO, portanto, o RECOLHIMENTO das 

CUSTAS JUDICIAIS referente a este ato pelo PRAZO FIXADO, SALVO nos 

casos elencados no art. 1.181, § 2º, da CNGC/MT, o qual disciplina que 

“nos pedidos de desarquivamento de processo formulados pela 

Defensoria Pública e pelo Ministério Público, e aqueles em que a parte é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, não haverá a cobrança de 

custas de desarquivamento” independentemente de prazo assinalado. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002234-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA MARTINS BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002234-51.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): RITA DE CASSIA MARTINS BATISTA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, 

RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual 

DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004978-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004978-82.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): FLAVIA RODRIGUES DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, 

RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual 

DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003290-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANELI FATIMA BAMPI LANDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003290-22.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): VANELI FATIMA BAMPI LANDO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, 

RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual 
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DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002540-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO LUIS KAMCHEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002540-20.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): CLAUDINO LUIS KAMCHEN RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, 

caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento 

voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o 

VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005220-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA SALETE ARNHOLD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005220-41.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): CATIA SALETE ARNHOLD RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, 

caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento 

voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o 

VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002389-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002389-20.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): MARCIO HENRIQUE DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, 
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RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual 

DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007275-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADELMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1007275-28.2018.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:JOSE ADELMO DA SILVA 

POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO e outros Senhor: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se requerendo que entender de direito. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,5 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004743-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004743-18.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): JOSE DA SILVA OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, 

caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento 

voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o 

VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005078-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIDE DOS SANTOS MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005078-37.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): MARIA CLEIDE DOS SANTOS MELO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, 

RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual 

DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 
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FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011990-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1011990-79.2019.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 60.000,00 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:G. A. D. S. POLO 

PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO e outros Senhor: Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo, manifestar-se requerendo que entender de direito. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,5 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000456-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI OAB - MT0018196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1000456-41.2019.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 5.000,00 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:ARGEMIRO PEREIRA DA 

SILVA POLO PASSIVO:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Senhor: Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo, manifestar-se requerendo que entender de 

direito. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,5 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005246-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005246-39.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): ELIAS BATISTA DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, 

RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual 

DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011295-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE XAVIER RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Vinicius Alexandre de Melo e Rodrigues OAB - PR30017-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1011295-28.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 100.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:MARIA CLARICE XAVIER RIBEIRO POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE 

SINOP e outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,5 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000803-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALBERTO DORNELLES DE NORONHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1000803-74.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 64.822,50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:JOAQUIM ALBERTO DORNELLES DE NORONHA POLO 

PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP e outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo 

manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que 

segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,5 de fevereiro de 2020.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191015 Nr: 12635-34.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH LEMES WATANABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, KARLA CRISTINA WATANABE ARCHER - 

OAB:16.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente, para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201703 Nr: 4271-39.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA DA SILVA, JOSÉ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE SANTA 

CARMEM-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do Procurador do Município de Santa Carmem-MT do 

despacho abaixo transcrito, bem como para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias.

DESPACHO: "Vistos etc. I – Diante do PETITÓRIO de fls. 128-130, 

CUMPRA-SE o DESPACHO de fls. 127, o ITEM “III”, afim de INTIMAR o 

REQUERIDO, para no prazo de 05 (cinco) dias, se MANIFESTAR quanto à 

HABILITAÇÃO, conforme parágrafo único do art. 690 do CPC; II – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

*******************ASSINADO DIGITALMENTE******************

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103078 Nr: 10076-80.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para maniferstar-se nos autos no 

prazo de 05(cinco) dias, acerca dos documentos de fls. 157 e 159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84841 Nr: 2280-72.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDALENA LIGOSKI ARSENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELMA REGINA BARBERATO - 

OAB:SP/243.513, LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - OAB:16050-MT, 

MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 Intimação do advogado da parte autora para,querendo, no prazo de 

15(quinze) dias manifestar quanto a impugnação de fls. 18 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243641 Nr: 14252-58.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar o que requer de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182513 Nr: 3481-89.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE ANTONIA DEL BEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente, para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181931 Nr: 2869-54.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTHA PASQUALOTTO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente, para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247429 Nr: 16778-95.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA RODRIGUES MOREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10(dez)dias, quanto ao prosseguimento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011065-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO CARLOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011065-83.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARCELINO CARLOS REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Considerando a RESOLUÇÃO TJ-MT/OE nº 09, de 25/07/2019, que dispõe 

sobre a ALTERAÇÃO de COMPETÊNCIA da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a qual passa a 
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“processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, 

ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as 

ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde 

pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso 

individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado 

de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado” (Anexo I), 

bem como que “sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 

1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde 

pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, 

continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção 

daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento 

de sentença” (art. 2º); II - Considerando a PORTARIA nº 29/2019-CM, de 

23/09/2019, a qual autoriza “a partir de 30 de setembro de 2019, nos 

termos da Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, o início da 

distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a la 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

bem como a redistribuição dos atuais processos da 1a Vara da Fazenda 

Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande” (art. 1º); III – DETERMINO a IMEDIATA REDISTRIBUIÇÃO do 

presente feito para a 1ª VARA ESPECIALIZADA da FAZENDA PÚBLICA da 

COMARCA de VÁRZEA GRANDE; IV – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002234-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA MARTINS BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002234-51.2016.8.11.0015 AUTOR: 

RITA DE CASSIA MARTINS BATISTA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por RITA DE 

CASSIA MARTINS BATISTA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, homologado em 08/04/2015, conforme 

Termo de Posse datado de 20 de setembro de 2016, para o cargo de prof. 

lic. em pedagogia, 30h, Referência CE-29. Estende afirmando que com o 

advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 4172938. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 

4946088 arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem 

subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9056972 rechaçando 

as exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se 

trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as 

PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 4946088). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 
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Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2016, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (24/11/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por RITA DE CASSIA MARTINS BATISTA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 
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remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000865-80.2020.8.11.0015 IMPETRANTE: MILENA RODRIGUES ARAUJO 

IMPETRADO: ANA CRISTINA BIANCHINI VITAL - SUPERVISORA Vistos etc. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/ PEDIDO DE LIMINAR proposta 

por MILENA RODRIGUES ARAÚJO em desfavor da Sra. ANA CRISTINA 

BIANCHINI VITAL, Supervisora de Apoio Acadêmico da Universidade do 

Estado do Mato Grosso (UNEMAT). Aduz que “a Impetrante foi aprovada 

no processo seletivo do SISU, referente à primeira edição de 2020, no 

curso de Pedagogia , na Universidade do Estado do Mato Grosso, ficando 

na 2 ª colocação da lista dos aprovados . Entretanto, foi impedida pela 

autoridade coatora de efetuar a matrícula sob a justificativa de que ainda 

não possui o certificado de conclusão do ensino médio, necessário para o 

ingresso em curso de nível superior”. Informa que “a Impetrante quando da 

realização do 2° ano do Ensino Médio, no Colégio Pódium em Goiânia, 

necessitou de prova de recuperação escolar na matéria de Química, com 

a informação de que havia sido aprovada para o ano escolar seguinte” e 

“que não conseguiu obter sua documentação escolar em virtude do 

fechamento repentino do aludido Colégio, que obrigou os alunos a 

procurarem matrícula em outros estabelecimentos com a promessa de que 

os certificados seriam entregues em breve”. Esclarece que “matriculou-se 

no 3° ano do Colégio Protágoras, onde concluiu com sucesso os estudos 

do Ensino Médico”, no entanto, “para emitir o certificado de conclusão, o 

Colégio Protágoras exigiu a apresentação dos documentos atinentes ao 2° 

anos, eis que o Colégio Pódium não cumpriu sua promessa”, salientando 

que tal circunstancia fez com que a Impetrante buscasse no acervo de 

escolas extintas da Secretaria de Educação de Goiás, seu histórico 

escolar do 2° ano. Sustenta que “constatou-se, via documento localizado, 

que aprovação na matéria de Química, via de prova de recuperação 

realizada, não havia sido lançada, constando no histórico escolar como 

progressão parcial a ser realizada” e que “com a notícia que logrou êxito 

na aprovação do SISU, na Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT), a Impetrante providenciou os documentos necessários para 

realizar sua matrícula e se dispôs a fazer novamente a matéria, através do 

EJA – Educação de Jovens e Adultos, tendo, inclusive cursado as horas 

aulas necessárias e realizado as provas, estando no aguardo apenas do 

resultado e consequente emissão do certificado de conclusão, prevista 

para o fim do mês”. Salienta que “mesmo após a aprovação e, tendo a seu 

favor a possibilidade de ingresso, eis que depende apenas da emissão do 

certificado de conclusão do Ensino Médio, a Impetrante foi impedida de 

realizar sua inscrição no curso de pedagogia, por não comprovar, no ato 

da matrícula, a conclusão do curso, consoante dessume do Ofício de n° 

007/2020, da lavra da Supervisora de Apoio Acadêmico da Universidade, 

sem Levar em conta a razoabilidade e excepcionalidade dos motivos 

colacionados”. Por essas razões, REQUER, “a concessão de medida 

liminar, inaudita altera pars, para autorizar a impetrante matricular-se no 

curso de Pedagogia, da UNEMAT, com o compromisso da entrega do 

certificado de conclusão do Ensino Médio em 45 (quarenta e cinco) dias 

e/ou que seja obrigada a UNEMAT a realizar a matrícula mesmo fora do 

prazo legal, mediante a apresentação do aludido documento”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. Em ID. 28791020 a Impetrante apresenta 

ADITAMENTO a INICIAL. É o Relatório. Decido. O MANDADO de 

SEGURANÇA é meio processual adequado, para proteger DIREITO 

LÍQUIDO e CERTO, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme 

definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Ao 

utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, mediante PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo 

próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que 

se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma 

determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito 

subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode 

impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, 

direito alheio. Para a CONCESSÃO da LIMINAR em sede de mandado de 

segurança, mister se faz a constatação da existência dos REQUISITOS 

LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “FUMUS BONI 

JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, 

aliás, “a liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, 

no que toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do 

mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). 

Como afirmado anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado 

de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – 

que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o 

pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de 

ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de concessão de 
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LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os ensinamentos de 

Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na antecipação realizada 

através da liminar há uma coincidência entre o que se antecipa e o que se 

pretende obter ao final, ou seja, a medida de segurança, existe desde logo 

uma satisfação do pedido. (...) A sua função primordial é garantir que a 

ordem determinada através do mandado de segurança seja eficaz no 

plano fático. Como ela obtém o resultado? Possibilitando ao impetrante do 

writ que sua pretensão seja, na prática, satisfeita ab initio.” A 

JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL 

CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em Mandado de Segurança é possível a 

concessão de liminares satisfativa. 2. Embora satisfativa, em face da 

provisoriedade de que se revestem, não obstante a prolação de sentença 

de mérito. 3. Apelo e remessa improvidos. No caso dos autos, a relevância 

dos FUNDAMENTOS da IMPETRAÇÃO NÃO RESTARAM DEMONSTRADOS. 

Vejamos: “In casu”, a Impetrante pretende a realização de sua matrícula no 

curso de Pedagogia na Universidade do Estado de Mato Grosso – 

UNEMAT condicionado a entrega do certificado de conclusão do Ensino 

Médio em 45 (quarenta e cinco) dias ou a obrigação da referida instituição 

de ensino realizar sua matrícula mesmo fora do prazo legal com a 

apresentação do aludido documento, eis que, segundo ela, está 

aguardando a emissão do certificado de conclusão, prevista para o fim do 

mês. Pois bem. Sabe-se que o candidato aprovado em vestibular só tem 

direito a matricular-se em instituição de ensino superior depois de 

concluído seus estudos de nível médio ou equivalente, não sendo legal 

efetivá-la sem o preenchimento desse requisito, expressamente 

estabelecido pelo artigo 44, II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

(que trata sobre as Diretrizes e Bases da Educação – LDB), a saber: Art. 

44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 

[…] II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino 

médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 

(Grifo nosso). Dada essa conjuntura, analisando a documentação 

encartada aos autos, verifica-se que a Impetrante não logrou êxito na 

emissão da Certidão de Conclusão de Ensino Médio por não ter realizado a 

Progressão Parcial na disciplina de Química, referente ao 2° ano do Ensino 

Médio. A Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (Lei nº 9394/96) 

prevê em seu art. 24, inciso III, a possibilidade das Instituições de Ensino 

Médio e Fundamental adotarem o sistema de Progressão Parcial para a 

classificação e enquadramento dos alunos nas séries e etapas da 

sequência curricular, in verbis: Art. 24. A educação básica, nos níveis 

fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras 

comuns: (...) III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular 

por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, 

desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas 

do respectivo sistema de ensino; Em breves palavras, a Progressão 

Parcial se consubstancia na possibilidade de o aluno ser aprovado para a 

série (ou período) seguinte, mesmo não sendo aprovados em algumas 

disciplinas da série anterior. A referida Progressão não exime o aluno de 

obter aprovação nestas matérias que não atingiu nota satisfatória, sendo, 

inclusive requisito essencial para a expedição da Certidão de Conclusão 

de Ensino Médio, consideração esta lançada nas observações do 

Histórico Escolar de Id. 28784417. No caso, em que pese a Impetrante ter 

alegado que se “dispôs a fazer novamente a matéria, através do EJA – 

Educação de Jovens e Adultos, tendo, inclusive cursado as horas aulas 

necessárias e realizado as provas, estando no aguardo apenas do 

resultado e consequente emissão do certificado de conclusão, prevista 

para o fim do mês”, não comprovou no ato da matrícula a conclusão do 

ensino médio, estando, ao que tudo indica, pendente ainda de aprovação a 

disciplina cursada por ela, através do EJA - Educação de Jovens e 

Adultos. Observa-se, ademais, pela documentação encartada aos autos, 

principalmente, do Ofício n° 007/2020 – SAA/UNEMAT (ID. 28784421), 

Declaração de ID. 28784418 e do Contrato de Prestação de Serviço com o 

EJA - Educação de Jovens e Adultos, que a Impetrante concluiu o 3° ano 

do Ensino Médio no ano de 2015 e somente 05 (cinco) anos depois, 

quando obteve a negativa de matrícula em uma Instituição de Ensino 

Superior por não comprovar no ato da matrícula a conclusão do Ensino 

Médio, buscou regularizar sua situação e cursar a Progressão Parcial, a 

fim de obter o certificado de conclusão do Ensino Médio às vésperas do 

período de matrícula na graduação, sujeitando-se, portanto, à realização 

do ENEM, mesmo com pendência escolar. Sendo assim, não há ilegalidade 

ou abuso de poder por parte da Universidade em não efetivar a matrícula 

da Impetrante, tampouco ofensa ao art. 208 da Constituição Federal, eis 

que inexistentes uma das condições indispensáveis ao acesso às 

Instituições de Ensino Superior, qual seja, a conclusão do Ensino Médio. A 

propósito excertos de julgados: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA EM NÍVEL SUPERIOR - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - 

INSCRIÇÃO NO 'PROVÃO' - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - LESÃO AO PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE 

MANDAMENTAL - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA DENEGADA. 1. 

A documentação acostada aos autos comprova que o Impetrante não 

possuía, à época da sua matrícula, condições para cursar o nível superior, 

porquanto não havia concluído o ensino médio. 2. "[...] É firme o 

entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do STJ no sentido 

de que, diante da natureza célere do mandado de segurança, o qual não 

comporta dilação probatória, bem como tendo em vista que o direito líquido 

e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a 

impetração, impondo-se a comprovação do direito líquido e certo invocado 

mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se 

admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito 

alegado, ainda que se tratam de documentos que estavam em poder de 

autoridade e acerca dos quais a parte não teve acesso. Precedentes.[...]" 

(STJ - RMS 33.824/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS). 3. Restando 

evidenciado que, ao tempo da proposição da Ação Mandamental, o 

Impetrante não possuía o alegado direito líquido e certo, impõem-se a 

denegação do mandamus. 4. Segurança denegada. Sentença retificada, 

em sede de reexame necessário. (ReeNec 142885/2015, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 

01/06/2017). (Grifo Nosso). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

COM PEDIDO DE LIMINAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR – NÃO CONCLUSÃO DO 

ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de 

graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta 

pelo artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96. A aprovação em vestibular não 

autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o 

ensino médio. (N.U 1010930-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Segunda 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 

18/12/2019). (Grifo Nosso). Ressalto mais uma vez que ao agravante não 

é conferido mais direito do que aos demais candidatos que também 

aprovados no vestibular, não preencheram aos requisitos exigidos para o 

ingresso no curso superior, e, entender de forma diversa, importaria em 

verdadeiro menosprezo ao princípio da igualdade, explícito no caput do 

artigo 5º da Constituição Federal, que não admite, privilégios e 

perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em 

situação de equivalência. (N.U 1001246-07.2018.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, 

Publicado no DJE 14/11/2019). (Destaquei). Ante ao exposto, no presente 

caso, o direito almejado pela Impetrante não é líquido e certo, pois afronta 

a legislação em vigor (art. 44, inciso II da Lei nº 9.394/96 e do Edital nº 

002/2019 – Unemat/Covest), bem como aos princípios da legalidade e da 

igualdade. Deste modo, diante da inegável ausência de direito líquido e 

certo, NÃO HÁ como DAR TRÂNSITO ao “MANDAMUS”, conforme autoriza 

o art. 10 da Lei nº 12.016/2009, razão pela qual o INDEFERIMENTO da 

INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 485, inciso I 

e art. 330, inciso III, do CPC/2015 e, via de consequência, DENEGO a 

SEGURANÇA, nos moldes do art. 6º, § 5º e art. 10, ambos da Lei 

12.016/2009. ENCAMINHE-SE CÓPIA desta DECISÃO À AUTORIDADE 

COATORA. SEM CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da Constituição 

Estadual, bem como DEIXO de CONDENAR em HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000913-39.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLAUDIA 

APARECIDA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO 

PARRERA BENITEZ, LEANDRO JOSE DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

19/03/2020 Hora: 17:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 4 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO KAMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000914-24.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SANDRO 

KAMINSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINE VALENTIN 

DE SOUZA DO NASCIMENTO, LEANDRO JOSE DOS SANTOS, PAULO 

SERGIO PARRERA BENITEZ POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 19/03/2020 Hora: 17:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-09.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ACELINO MOREIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LEITE DA SILVA OAB - MT24942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000915-09.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANTONIO 

ACELINO MOREIRA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONICA 

LEITE DA SILVA POLO PASSIVO: AGUAS DE SINOP S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 19/03/2020 Hora: 17:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000916-91.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLAUDIA 

APARECIDA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

JOSE DOS SANTOS, ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO 

NASCIMENTO, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 

Hora: 08:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 4 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO KAMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000917-76.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SANDRO 

KAMINSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO JOSE DOS 

SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, ANA CAROLINE VALENTIN 

DE SOUZA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 Hora: 08:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000918-61.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLAUDIA 

APARECIDA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO, LEANDRO JOSE DOS 

SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 

Hora: 08:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 4 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000919-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO KAMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000919-46.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SANDRO 

KAMINSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINE VALENTIN 

DE SOUZA DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, 

LEANDRO JOSE DOS SANTOS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 Hora: 09:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009996-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIR CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES OAB - SP237733 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009996-16.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DELCIR CORREIA DA SILVA 

REQUERIDO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 04 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003431-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003431-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDERSON PEREIRA 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. O promovente 

aduziu descontos mensais em seu holerite, decorrente de empréstimo 

consignado que não teria feito, de R$ 53,00 cada. No entanto, nos 

holerites carreados não consta desconta algum neste valor, embora o 

requerido tenha juntado informações de que o contrato existiu e os 

descontos teriam sido feitos, criando inusitada situação de um alegar e 

não provar e o outro informar e também não provar o efetivo desconto. 

Assim, a fim de elucidar a questão, DETERMINO que o promovente indique, 

em 05 dias. nos holerites juntados qual o desconta consignado feito pelo 

Banco BMG em sua folha de pagamento no valor de R$ 53,00. Com a 

indicação, o promovido poderá se pronunciar no mesmo prazo. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO KAMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000920-31.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SANDRO 

KAMINSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO JOSE DOS 

SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, ANA CAROLINE VALENTIN 

DE SOUZA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 Hora: 09:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000921-16.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLAUDIA 

APARECIDA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

JOSE DOS SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, ANA CAROLINE 

VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 4 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BUENO PAIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000936-82.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JULIO CESAR 

BUENO PAIAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BUENO PAIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000938-52.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JULIO CESAR 

BUENO PAIAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-37.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE APARECIDA GAIAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000939-37.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:VALDENICE 

APARECIDA GAIAO TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS 

CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 Hora: 10:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000940-22.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LUIS CARLOS 

BERNARDINO TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS CARLOS 

BERNARDINO TEIXEIRA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000941-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHENNYFFER MYKAUANE DE SOUZA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000941-07.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JHENNYFFER 

MYKAUANE DE SOUZA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROSANGELA HASSELSTROM POLO PASSIVO: BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007086-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HOLANDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007086-16.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD HENRIQUE FERNANDES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000942-89.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RICHARD 

HENRIQUE FERNANDES CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO, LEANDRO JOSE 

DOS SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 

Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011701-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MACSUEL PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011701-83.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010387-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE ILSADIR STAMM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYCHELLE KLEIN ZARBIN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010387-51.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002921-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA ROSANE LOURENCO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002921-23.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO KAMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000944-59.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SANDRO 

KAMINSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINE VALENTIN 

DE SOUZA DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, 

LEANDRO JOSE DOS SANTOS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012166-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA JULIANI DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012166-41.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011483-89.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA KAROLINY DE OLIVEIRA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011483-89.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003129-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEMIAS DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA BORGES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003129-75.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012554-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LUIZ RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLI LILIANI MARTINS OAB - MT0018075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012554-41.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000578-59.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013559-35.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS CORREA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8013559-35.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013472-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS RIACHUELO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1013472-33.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001818-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINTON SOUSA CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001818-83.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011305-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DE SOUZA VITORINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011305-55.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001864-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOONICE ROSA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001864-67.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002887-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SS MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE SATURNO RODRIGUES DUARTE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002887-19.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008468-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIENAI APARECIDA CAMPOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008468-15.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005821-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SACONI & LEITE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCIR DA SILVA (EXECUTADO)

WILHAN MOREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1005821-47.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001051-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANTONIO MARTINELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Vinicius Alexandre de Melo e Rodrigues OAB - PR30017-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON PIOVESAN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001051-45.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010476-79.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO BRAGA FALCÃO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010476-79.2013.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012578-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M R MENIN E CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012578-69.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008159-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INGREDY BERGMAN CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008159-91.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011009-21.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SEMEAR S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011009-21.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. MOREIRA - TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001297-41.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010825-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BARBOSA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUARA EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA LTDA - ME (REQUERIDO)

LEANDRO LUIS ZANETI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010825-77.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013001-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8013001-29.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012680-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PALACE HOTEL LTDA EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012680-91.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001103-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DESCAR AUTO ELETRICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

VANDERLEI NEZZI OAB - MT8452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO VENEROSO COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001103-36.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013293-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VERZUTTI CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI SOARES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1013293-02.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010968-08.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIELI RIBEIRO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010968-08.2012.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009352-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GRANELLA OAB - MT23136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE MORAES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009352-44.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002006-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBERSON AMARAL DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002006-42.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE ARRUDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000312-72.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013048-37.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA DE JESUS ALVES SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8013048-37.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013451-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8013451-69.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001289-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELE DA MATA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERME LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001289-59.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011667-33.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. J. ALVES OXIGENIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CONSELVAN (EXECUTADO)

R. A AGUILAR IND. E COM. DE MADEIRAS - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011667-33.2011.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008921-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO(A))

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCIA SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008921-10.2017.8.11.0015 Nos termos da 
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legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002627-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SEITI HORINOUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GONCALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002627-73.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010518-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PAULA PRZNISKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INNOVAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010518-77.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008993-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA FIGUEIREDO BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008993-94.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010609-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALISON RODRIGO RAMALHO SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010609-07.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012449-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012449-52.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012165-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RIBAS DOS REIS GARCEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012165-73.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012464-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILSINEI NOVAIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012464-84.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010571-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MACSUEL PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 
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CEP: 78000-000 Processo n.: 1010571-58.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON CROCETTA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001499-47.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013312-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JOSE PEREIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1013312-08.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012466-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012466-88.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010076-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR SOARES VOLKEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010076-48.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003152-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE BRITO PAULINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.S SOLUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA GONCALVES FERREIRA OAB - BA33377 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003152-21.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005132-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO (REQUERENTE)

MARIA LUCIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO OAB - MT22565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1005132-32.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 05/02/2020 13:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO 

CPF: 002.597.231-69, BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO CPF: 

002.597.231-69, MARIA LUCIA VIEIRA CPF: 165.656.901-97 Endereço do 

promovente: Nome: BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO Endereço: 

AVENIDA DAS FIGUEIRAS, 1168, -Edificio Millenium, SETOR RESIDENCIAL 

NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-328 Nome: MARIA LUCIA VIEIRA 

Endereço: RUA DOS INDAIÁS, 870, 870, JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - 

MT - CEP: 78552-247 Endereço do promovido: Nome: VIACAO SAO LUIZ 

LTDA Endereço: AVENIDA GOIÁS, 399, Q 161 A, Lt1, SETOR CENTRAL, 

GOIÂNIA - GO - CEP: 74005-010 Sinop, Quarta-feira, 18 de Dezembro de 

2019. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002680-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM FRANCISCA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 180 de 353



JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002680-20.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000500-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAM PAULO FIGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000500-31.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002728-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEI APARECIDA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002728-13.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007703-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007703-44.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002727-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TRINDADE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002727-28.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001477-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBESON FERNANDO GOMES (EXECUTADO)

GENAINY FERNANDES BARBOSA (EXECUTADO)

ELIZENA FERNANDES DE MORAES SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001477-23.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000779-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TRASPADINI GHIZONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA BEZERRA (EXECUTADO)

VINICIUS RICCI E SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000779-80.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO(A))

ELIANA APARECIDA DE SOUZA OAB - MT23404/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000950-66.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOAO FERREIRA 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIANA APARECIDA DE SOUZA, 

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN POLO PASSIVO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

20/03/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 5 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012320-93.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 
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(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI VIEIRA SOARES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012320-93.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002685-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002685-42.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZILENE DE SOUZA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000522-89.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013064-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIVINHO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8013064-54.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010272-98.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIDE APARECIDA VAZ ANDRE DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA MARIA BRUSTOLIN CORDEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010272-98.2014.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009044-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENEFER ELECIANNE RAIZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009044-08.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002716-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002716-62.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002947-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CANDIDO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002947-89.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009357-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RADAMES APARECIDO SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009357-95.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006047-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M.T. SOSTER EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPACTO DISTRIBUICAO DE MIDIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006047-81.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012531-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ RAMOS JUNIOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA MICHELY SALES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012531-15.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LEANDRO LEITE FERREIRA OAB - 018.161.891-54 

(REPRESENTANTE)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000956-73.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PAULO 

LEANDRO LEITE FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

VIZZOTTO ROBERTS POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE SINOP FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 Hora: 15:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE HONORATO CANJO DUNKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000958-43.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GEANE 

HONORATO CANJO DUNKER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

ALVES ROSA POLO PASSIVO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - 

ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MARQUES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000962-80.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:VALMIR 

MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 

Hora: 16:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000965-35.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANTONINA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REGINALDO 

PEREIRA DE SOUZA POLO PASSIVO: MAGAZINE LUIZA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010709-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR MARTINS DE OLIVEIRA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI OAB - MT0018196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010709-88.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010480-48.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FELICIANO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010480-48.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ZANCAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ZANCAN OAB - MT21953/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PROCESSO n. 1000969-72.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

ZANCAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE ZANCAN POLO 

PASSIVO: MUNICIPIO DE SINOP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 20/03/2020 Hora: 16:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO COELHO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000971-42.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LUCIANO 

COELHO DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MEIRY ROSE SOARES 

COIMBRA POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 20/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011664-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA MARLI FAGUNDES ERNST (REQUERENTE)

DINARTE ERNST (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011664-90.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002869-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE LIMA DA SILVA HOFFMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002869-27.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000974-94.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MIGUEL JORGE 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRESSA CORREA 

PEREIRA POLO PASSIVO: BANCO AGIBANK S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 20/03/2020 Hora: 15:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008018-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SEQUEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008018-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JORGE SEQUEIRA FILHO 

REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA Vistos etc. Em atenção aos 

princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014310-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT Praça 

dos Três Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 TEL: 

(66) 3520-3800 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ 

COSTA PROCESSO n. 1014310-05.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

12.266,17 POLO ATIVO: REQUERENTE: MARIA SILVA SANTOS POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, - LADO PAR, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-000 FINALIDADE: CITAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por todo o conteúdo da petição 

inicial e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem abaixo descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/03/2020 Hora: 13:45 , a ser realizada 

na sede do Juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. SINOP, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e Informações: Praça dos 

Três Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 

INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais 

v incu lados  a  es te  documento ,  acesse o  endereço : 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007374-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GOMES GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT Praça 

dos Três Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 TEL: 

(66) 3520-3800 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ 

COSTA PROCESSO n. 1007374-61.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

19.194,83 POLO ATIVO: REQUERENTE: VALDECI GOMES GIMENES POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA , acima qualificada, por todo o conteúdo 

da petição inicial e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/03/2020 Hora: 16:30 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 12/07/2019 Hora: 08:30 , a ser realizada na sede do 

Juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. SINOP, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e Informações: Praça dos 

Três Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 

INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais 

v incu lados  a  es te  documento ,  acesse o  endereço : 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008539-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO JOSE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKE PEREIRA ANHOLETO (REQUERIDO)

ENGEFORCE ENGENHARIA E MINERACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG OAB - MT24185/O (ADVOGADO(A))

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 
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(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT Praça 

dos Três Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 TEL: 

(66) 3520-3800 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ 

COSTA PROCESSO n. 1008539-46.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

23.384,88 POLO ATIVO: REQUERENTE: ADELINO JOSE MARQUES DA 

SILVA POLO PASSIVO: Nome: IVANILDO RAMOS VIEIRA Endereço: Rua 

Matrinchã, s/n, 01, RUA DAS CHÁCARAS, Camping Club, SINOP - MT - 

CEP: 78551-900 Nome: CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA 

Endereço: AVENIDA DA MATRINCHÃ, - ATÉ 500 - LADO PAR, 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPING CLUB, SINOP - MT - CEP: 78551-278 

Nome: IVANILDO R VIEIRA Endereço: AVENIDA DA MATRINCHÃ, - ATÉ 

500 - LADO PAR, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPING CLUB, SINOP - MT 

- CEP: 78551-278 Nome: ENGEFORCE ENGENHARIA E MINERACAO LTDA - 

EPP Endereço: RUA DO PINTADO, - ATÉ 499/500, CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL CAMPING CLUB, SINOP - MT - CEP: 78551-209 Nome: MIKE 

PEREIRA ANHOLETO Endereço: RUA DO PINTADO, - ATÉ 499/500, 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPING CLUB, SINOP - MT - CEP: 78551-209 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por todo 

o conteúdo da petição inicial e documentos que se encontram disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/03/2020 Hora: 17:00 , a 

ser realizada na sede do Juízo, no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

reclamada, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias, após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

SINOP, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e Informações: Praça dos Três 

Poderes, 175, Setor Comercial, Sinop/MT. CEP 78550-138 INSTRUÇÕES DE 

ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este 

documento, acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu 

navegador de internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o 

serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a 

câmera do seu celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. 

No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu 

código”, clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o 

“Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar 

os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária 

(endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu 

cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder 

à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente 

através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 

2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone 

de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no 

“Painel do Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular 

a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de 

decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do 

PJe para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005132-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO (REQUERENTE)

MARIA LUCIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO OAB - MT22565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE DA COSTA MOREIRA OAB - MS0009673A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005132-32.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BARBARA CAROLINA VIEIRA 

LEAO, MARIA LUCIA VIEIRA REQUERIDO: VIACAO SAO LUIZ LTDA Vistos 

etc. Instada pela decisão de Id. 28778098, a parte promovente confirmou o 

erro material cometido, alegado pela terceira estranha ao processo na 

manifestação de Id. 28718096. Desse modo, determino seja retificado o 

polo passivo da lide, de modo a constar como promovida a empresa 

EXPRESSO SÃO LUIZ, devidamente qualificada na referida petição, e não, 

a Viação São Luiz, como se encontra no feito. Por fim, tendo em vista que 

a solenidade conciliatória encontra-se designada para a data de 

05/02/2020, com prazo de menos de 24:00 horas para sua realização, 

determino seja redesignada. À vista disso, cite-se e intime-se a parte 

promovida no endereço declinado na petição Id. 28833123, via postal 

“A.R”. Para tanto, designe-se nova data para audiência de conciliação, 

conforme critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada. Restando 

negativa a diligência, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção do feito. Após, de tudo certificado, concluso 

para deliberação. Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 04 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014252-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDISOM HENRIQUE DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO OAB - MT26643/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS PATRICIO DE MELO (EXECUTADO)

SOLANGE FATIMA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014252-02.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: EDISOM HENRIQUE DA 

SILVEIRA EXECUTADO: SOLANGE FATIMA DE SOUZA, LUCAS PATRICIO 

DE MELO Vistos etc. Verificado que a parte executada ainda não foi 

citada, razão pela qual a parte autora por meio da petição de Id. 28713749 

pugnou por nova tentativa de citação via oficial de justiça. Portanto, 

expeça-se mandado de citação/intimação que deve ser cumprida por meio 

de oficial de justiça no endereço declinado na petição anteriormente 

mencionada. Adiante, pugnou o exequente pela citação via telefone, 

acaso reste infrutífera a medida anteriormente determinada. O que 

indefiro, isso porque não consta nos autos prova cabal de que o número 

indicado pela parte promovente é, de fato, da parte executada, sendo 

incabível citação via telefone nesses casos, não podendo a ligação 

substituir o ato formal da citação. Restando negativa a diligência, intime-se 

a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do feito. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 04 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011055-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA NEGISLEIA BARROS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011055-39.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: COMERCIO DOS OCULOS E 

RELOJOARIA EIRELI - EPP EXECUTADO: KENIA NEGISLEIA BARROS DA 

SILVA Vistos etc. Verificado que a parte executada ainda não foi citada, 

razão pela qual a parte autora por meio da petição de Id. 27629634 pugnou 

por nova tentativa de citação por meio de oficial de justiça no novo 

endereço informando. Portanto expeça-se mandado de citação/intimação 

que deve ser cumprida por meio de oficial de justiça no endereço 

declinado na petição anteriormente mencionada. Restando negativa a 

diligência, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, 04 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014879-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN SILVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014879-06.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: JEFERSON LIMA DA SILVA 

EXECUTADO: JONATHAN SILVEIRA DA SILVA Vistos etc. Devidamente 

emendada, conforme Id. 26796811 recebo a inicial com inclusos 

documentos. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se 

a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 04 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008674-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008674-58.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: VALDEVINO DIAS DOS 

SANTOS - ME EXECUTADO: RENATO CAMARGO Vistos etc. Verificado 

que a parte executada ainda não foi citada, razão pela qual a parte autora 

por meio da petição de Id. 27317809 pugnou por tentativa de citação por 

meio de oficial de justiça no endereço informando. Portanto expeça-se 
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mandado de citação/intimação que deve ser cumprida por meio de oficial 

de justiça no endereço declinado na petição anteriormente mencionada. 

Restando negativa a diligência, intime-se a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 04 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000673-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. SANTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000673-50.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS 

EXECUTADO: D. S. SANTOS LTDA Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do art. 

53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar 

em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 04 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009063-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON FAVERO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI REIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009063-43.2019.8.11.0015. REQUERENTE: WELINGTON FAVERO 

PEREIRA REQUERIDO: CLAUDINEI REIZ Vistos etc. De proêmio, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença de Id. 26065832. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 
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intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 04 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003330-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUAN SILVA SANTOS OAB - MT23332/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003330-96.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANO CORDEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. De proêmio, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença de Id. 26171573. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 31 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004060-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRO TOLENTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004060-44.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MIRO TOLENTINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. De proêmio, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença de Id. 26268142. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 04 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011769-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MORGADO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA OAB - MT0018573S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELMIRO CLOVIS GALINDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011769-33.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JOAO MORGADO NETO 

EXECUTADO: BELMIRO CLOVIS GALINDO Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 
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segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011192-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON JUNIOR DA COSTA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (REQUERIDO)

TOPSAPP SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E REDES AVANCADAS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYLA DOVIGI OAB - MT27120/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011192-55.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EMERSON JUNIOR DA COSTA 

BATISTA REQUERIDO: TOPSAPP SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E 

REDES AVANCADAS LTDA - ME, TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME 

Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor 

dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento 

de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se 

transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009559-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA BARBIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009559-09.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VIVIANE CRISTINA BARBIERI 

REQUERIDO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. De proêmio, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença de Id. 20454987. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 
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paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 04 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013719-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WITILA MAYARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013719-14.2017.8.11.0015. REQUERENTE: WITILA MAYARA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a 

teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença 

inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direit

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012666-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON POLAK RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA (REQUERIDO)

ESCOLA ACADEMICA DE SAUDE - AGITARE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS BORGES OAB - MT21927/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012666-10.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ILSON POLAK RIBEIRO 

REQUERIDO: JESSICA, ESCOLA ACADEMICA DE SAUDE - AGITARE LTDA 

Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor 

dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento 

de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se 

transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 
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Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 04 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006892-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENER DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA PATRICIA ISER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006892-16.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DENER DE FREITAS 

REQUERIDO: TANIA PATRICIA ISER Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 04 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011095-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FURTADO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011095-55.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUZIA FURTADO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Intime-se a 

parte executada para, no prazo de 05 dias, agregar aos autos o 

comprovante do pagamento referente ao valor de R$ 1.891,38, conforme 

indicado no petitório de Id. 28053990, eis que ausente nos autos. Aportado 

comprovante, remetam-se os autos à tarefa específica “minutar 

sentença”. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 04 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008511-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER HORING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MANARIM PHILIPPSEN OAB - MT18731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON SCATAMBULI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008511-78.2019.8.11.0015. REQUERENTE: WALTER HORING 

REQUERIDO: ADILSON SCATAMBULI Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001737-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE EMMANOEL BARBOSA PONCIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001737-66.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: DIONE EMMANOEL BARBOSA 

PONCIANO EXECUTADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA. Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos 

autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença 

inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 
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direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 31 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012033-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT24202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

LINCE TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012033-16.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RONALDO ADRIANO 

FERREIRA REQUERIDO: LINCE TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. 

- ME, OI S/A Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos 

autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença 

inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 04 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002888-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA OAB - MT0018573S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002888-33.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS VIEIRA SOARES 

REQUERIDO: LUIZ RICARDO CAVALCANTI BARSAND PINHEIRO 

02175928136 Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 
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penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 04 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000627-61.2020.8.11.0015. AUTOR: ILENA GREGGIO FERRAZ REU: 

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFICIOS 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Vistos etc. Pretensão de 

obrigação de fazer, com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, 

aviada por Ilena Greggio Ferraz em face de Unimed Norte Nordeste – 

Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho 

Médico e Bem Benefícios Administradora de Benefícios Ltda., ambos 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A 

primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A documentação 

apresentada pela parte autora juntamente com a petição inicial dá suporte, 

nessa sede de cognição sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que 

evidencia a probabilidade do direito invocado. Com efeito, verificado os 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito, notadamente o cartão 

do plano, a demonstrar que a promovente é beneficiária do plano de saúde 

ofertado pela promovida; bem como a urgência, consistente no perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em conta o 

cancelamento sem prévia notificação, segundo a tese. É intuitivo e 

presumível os danos decorrentes do cancelamento do plano de saúde da 

parte promovente, aliado ao fato de que nova contratação se daria em 

valor desproporcional ao atual, além das carências exigidas, as quais, 

aparentemente, já foram cumpridas. Ainda, ao que se denota do Id. 

2543937, a promovente encontra-se adimplente com o plano de saúde. 

Não se pode olvidar que é direito básico do consumidor o fornecimento de 

informações claras e adequadas sobre os serviços prestados, em 

especial nos contratos de plano de saúde, que têm por finalidade 

assegurar a manutenção da própria vida do indivíduo, pela promoção de 

uma saúde digna, envolvendo o fornecimento do que for essencial para o 

alcance de tal desiderato, conforme está expresso na diretriz médica, 

contra a qual, pelo menos por ora, nada indica que seja errada, 

exagerada, indevida ou leviana. Nesse cenário, pelos documentos que 

instruem a peça exordial, observado que a promovente já cumpriu as 

carências exigidas pelo plano de saúde, conforme documentado no Id. 

28543935. Assim, o imediato restabelecimento de seu plano se revela 

essencial à sua digna sobrevivência, bem jurídico maior a ser garantido, 

em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ainda, o 

contorno postulado em adiantamento da tutela não sugere prejuízo 

desmedido à requerida. Pelo contrário, apenas resguardaria uma posição 

da parte que ora se diz afetada, segundo sua tese. Além do mais, o 

provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento. Dessa forma, presentes os elementos que evidenciam 

a probabilidade do direito e o perigo de dano alegado na inicial. Merece 

acolhimento do pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de 
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futura conclusão diversa na sentença, na qual será feita análise 

exauriente dos fatos, já à luz do contraditório e com suporte probatório 

colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente possível 

ante a clara dicção nesse sentido do art. 296 do CPC. Presentes os 

requisitos do art. 300, caput e seus parágrafos, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, convém destacar a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em conta os 

conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º 

ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser 

conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição 

dos fatos afloram alegações verossímeis que podem configurar 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora em relação à 

parte requerida. Sendo assim, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Por derradeiro, 

pertinente o depósito judicial das mensalidades vincendas do plano de 

saúde no decorrer processual, eis que se trata de contraprestação 

indispensável à efetivação dos serviços prestados pela promovida. 

Depósitos a serem feitos na conta “depósitos judiciais”, vinculados a este 

processo. Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com 

espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar à parte promovida que 

restabeleça o plano de saúde da parte promovente, nas exatas condições 

e benefícios contratados, no prazo máximo de 10 dias, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso. Defiro a inversão do ônus da prova, a teor 

do art. 6.º, inciso VIII, do CDC, dada a vulnerabilidade e a hipossuficiência 

do consumidor. Logo, compete à parte promovida demonstrar os fatos 

desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte 

promovente. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer 

pessoalmente à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu advogado, para também 

comparecer pessoalmente, sob pena de extinção do feito por contumácia. 

Dicção, respectivamente, dos arts. 20 e 51, inciso I, ambos da Lei nº 

9.099/1995. Serve a presente decisão como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 04 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000742-82.2020.8.11.0015. AUTOR: MANOEL GOMES REU: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débitos, 

c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, 

aviada por Manoel Gomes em face de Bradesco Financiamentos S.A, 

ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a promovente trouxe elementos hábeis a 

demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e indispensáveis 

à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do Código de 

Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte promovente 

pleiteia a suspensão de cobranças/descontos referente ao suposto 

empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, alegando a 

inexistência de contratação. Trata-se de afirmação de fato negativo em 

virtude do qual, à evidência, não se pode exigir da parte demandante 

produção de prova do que para ele é inexistente. De ver, assim, nas 

circunstâncias, obviamente ser contraproducente exigir qualquer vestígio 

da relação jurídica dita inexistente, sob pena de impingir ao litigante que 

aparenta boa-fé o insustentável dever de produzir prova diabólica. A 

jurisprudência pátria reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova 

negativa, ainda mais em causa envolvendo relação consumerista. Sobre o 

tema, é o entendimento dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

(ARTIGO 1.015, INCISO I, DO CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À 

EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO REGISTRO DE INADIMPLENTES 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO, POR FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO DA AUTORA 

IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA GERADORA DA 

NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE AUTORA PROVAR FATO 

NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE POR SI SÓ AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. TESE ACOLHIDA. (...)” 

(REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (TJ-SC - AI:  40126462020188240900 Joinvi l le 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade de descontos não reconhecidos 

pela autora, mormente pelo fato de tratar-se de descontos realizados em 

sua aposentadoria. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. De 

mais a mais, a suspensão da cobrança, ao menos até o julgamento final da 

demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo possível a sua 

reversão a qualquer momento caso constatada a improcedência dos 

pedidos. Outrossim, convém destacar a incidência do Código de Defesa 

do Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em conta os 

conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º 
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ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à requerida que promova a suspensão dos descontos 

e cobranças referente ao empréstimo consignado discutido nos autos, no 

prazo de até 05 dias, além de vedar à parte promovida em incluir o nome 

da parte promovente nos cadastros restritivos de crédito, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso. Indefiro a expedição de ofício ao INSS para 

suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, eis que não 

compete à referida autarquia o cumprimento do presente decisum e, sim, a 

parte promovida. Defiro a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC, dada a vulnerabilidade e a hipossuficiência do 

consumidor. Logo, compete à parte requerida demonstrar os fatos 

desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do direito da requerente. 

Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do Juizado 

Especial no primeiro grau de jurisdição processada gratuitamente, 

postergo a análise do pedido para o momento oportuno, na fase recursal, 

se for o caso. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer 

à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa 

escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 

salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias após a 

realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a 

presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 04 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA DE SOUSA JEDLIKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA DE SOUSA JEDLIKA OAB - MT27785/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000893-48.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ATILA DE SOUSA JEDLIKA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Pretensão declaratória, 

c/c indenização por danos morais, com pedido liminar em tutela provisória 

de urgência, aviada por Átila de Sousa Jedlicka em face de Telefônica 

Brasil S/A, devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. In casu a parte promovente 

pleiteia a exclusão de seus dados perante os órgãos de proteção ao 

crédito, argumentando que a negativação é indevida, em vista da 

solicitação de cancelamento de seu plano telefônico. Ao que informa o 

documento agregado no processo, extrato positivo de restrição creditícia 

colacionado no Id. 28821198, o nome da parte autora encontra-se 

negativado pela parte promovida desde 20/01/2017, no valor total de R$ 

76,21. Insta salientar que a demonstração de regularidade da cobrança em 

pauta não compete ao consumidor, dada a sua impossibilidade de fazer 

prova negativa e ainda, por isso e por sua hipossuficiência, ter em seu 

favor a inversão do ônus da prova que desde já lhe deve ser conferido, a 

teor do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É indubitável o perigo de dano no caso 

em apreço, precisamente em relação à continuidade da negativação dos 

dados da parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o 

provimento for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana 

pessoa caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao 

crédito. Com efeito, a negativação tem como consequência primordial o 

norteamento de concessões de crédito em geral, naturalmente negados 

aos inseridos nos cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição 

ao menos até o julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte 

promovida, sendo possível a sua reversão a qualquer momento caso 

constatada a improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se 

estende à parte promovente, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. 

Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 

300 do CPC, a fim de determinar a parte promovida que efetue a 

suspensão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao 

crédito, no prazo de até 05 dias, sob pena de incidir astreintes a serem 

arbitradas oportunamente, se for o caso, com a juntada do respectivo 

comprovante até audiência de conciliação. Defiro a inversão do ônus da 

prova, devendo a parte promovida demonstrar a legitimidade/regularidade 

da restrição lançada perante os órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao 

pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do Juizado Especial no 

primeiro grau de jurisdição processada gratuitamente, postergo a análise 

do pedido para o momento oportuno, na fase recursal, se for o caso 

Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 
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por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a presente como carta precatória, 

ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 04 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015065-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LEONARDO RUIZ DOLENCE (REQUERENTE)

PABLO RODRIGO PEREZ SELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DA SILVA SANTOS 04532905150 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015065-29.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PABLO RODRIGO PEREZ 

SELLE, OSVALDO LEONARDO RUIZ DOLENCE REQUERIDO: DIOGO DA 

SILVA SANTOS 04532905150 Vistos etc. Verificado que a parte 

promovida ainda não foi citada, razão pela qual a parte promovente por 

meio da petição de Id. 28638504 pugnou pela sua citação por meio de 

oficial de justiça no endereço declinado na exordial e pela redesignação 

da solenidade outrora aprazada para 06/02/2020. À vista disso, 

expeça-se mandado de citação/intimação que deve ser cumprido por meio 

de oficial de justiça, no endereço declinado na petição inicial. Para tanto, 

designe-se nova data para audiência de conciliação, conforme critérios e 

pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Restando negativa a 

diligência, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do feito. Serve a presente como mandado, ofício, 

carta precatória, carta de intimação/citação. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 04 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005172-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA ROCHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005172-82.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SILVANA PEREIRA ROCHA DOS 

SANTOS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Pedido de Id. 28771000 da 

parte autora para a redesignação da audiência de instrução outrora 

aprazada para 06/02/2020, sob alegação da impossibilidade de se 

deslocar até a Comarca por estar em tratamento médico em outro estado. 

Coligiu atestado médico datado em 03/02/2020. Defiro o postulado, visto 

que licença médica afigura-se justo motivo para redesignação do ato, 

motivo pelo qual redesigno a audiência de instrução e julgamento para 

02/04/2020 às 10:30 horas. Intimem-se as partes, cientificando-as de que 

deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 

03 (três) testemunhas. Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas 

por este Juízo deverão requerer até 05 dias antes da realização da 

audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sirva o presente como mandado, ofício, carta precatória, carta 

de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 04 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012347-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012347-59.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALUISIO FELIPHE BARROS 

REQUERIDO: ROGERIO RODRIGUES Vistos etc. Inexitosas as tentativas de 

citação do requerido no endereço declinado na inicial. O requerente 

pugnou em sede de audiência, conforme termo de Id. 28170337, a 

expedição de novo mandado de citação no mesmo endereço constante na 

exordial, com a finalidade de ser cumprido em horários específicos, 

informou também dois novos endereços. No tocante ao primeiro endereço 

informado no termo, verifica-se que a forma pretendida pelo requerente, 

em outras palavras, caracteriza-se como citação por hora certa. Todavia, 

é incabível citação por hora certa no âmbito dos Juizados Especiais, tendo 

em vista a sua incompatibilidade com os princípios regentes da jurisdição 

especial, podendo ocorrer a violação direta da ampla defesa e do 

contraditório, exsurgindo possíveis nulidades futuras. Corroborando com o 

entendimento seguem arestos ora compilados com destaques: “JUIZADO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR 

HORA CERTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RÉU REVEL. EXIGÊNCIA DE 

CURADORIA ESPECIAL. 1. Não se admite citação por hora certa, 

porquanto incompatível com os critérios da simplicidade, da celeridade e 

da informalidade dos Juizados Especiais. Ademais, após o 

reconhecimento da revelia, tal procedimento exigiria, inclusive, a 

nomeação de curador especial, a fim de não suprimir os necessários 

contraditório e ampla defesa. 2. Dessa forma, a sentença deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. 3. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9099/95, cuja 

exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita. 4. A 

ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95”. (TJ-DF 

07069260720168070007 DF 0706926-07.2016.8.07.0007, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

08/06/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2017 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) Portanto, de antemão, indefiro expedição de mandado 

com o finalidade de ser cumprido em horários exclusivos. Por outro lado, 

para o regular prosseguimento do feito e o fiel cumprimento da audiência 

de conciliação já designada nos autos, defiro a citação por meio oficial de 

justiça. nos outros dois endereços constantes no termo de audiência. 

Portanto expeça-se mandado de citação/intimação que deve ser cumprida 

por meio de oficial de justiça nos outros dois endereços constantes no 

termo de audiência. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 04 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008325-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RIBEIRO DA SILVA SAMPAIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008325-55.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA SAMPAIO - ME Vistos etc. 

Verificado que a parte promovida ainda não foi citada, razão pela qual a 

parte promovente por meio da petição de Id. 26361360, pugnou por sua 

citação por meio de oficial de justiça no endereço informando. Portanto, 
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expeça-se mandado de citação/intimação que deve ser cumprida por meio 

de oficial de justiça, no endereço declinado na petição de Id. 26361360. 

Para tanto, designe-se nova data para audiência de conciliação, conforme 

critérios e pauta deste Juizado e intimem-se as partes, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Restando negativa a 

diligência, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do feito. Serve a presente como mandado, ofício, 

carta precatória, carta de intimação/citação. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 04 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SCHWAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000558-29.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIA SCHWAB 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Ação de rescisão de 

contrato de prestação de serviços educacional, c/c indenização por 

danos morais, com pedido liminar em tutela provisória de urgência, aviada 

por Marcia Schwab em face de Unic Educacional Ltda., ambos 

qualificados. A parte promovente, pela determinação de Id. 28485945, 

deveria corrigir o valor da causa, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC. 

Regularmente intimada para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim 

de adequar a petição inicial, não obedeceu à determinação deste Juízo e 

atribuiu o valor da causa em R$ 3.277,53, valor da restrição creditícia que 

pretende exclusão. Conduta que ensejaria, de plano, no indeferimento da 

petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 c/c art. 330, 

inciso IV, do CPC. O contrato, bem jurídico que se pretende desfazer é de 

R$ 9.600,00 – valor da semestralidade contratada – devendo este ser o 

valor a instruir a causa, eis que na hipótese de procedência da pretensão, 

a parte promovente libera-se de todas as obrigações atreladas ao 

contrato, ou seja, sendo este o proveito econômico discutido. Ainda, a 

liberação quanto ao pagamento do valor da suposta dívida de R$ 3.277,53 

decorre diretamente da resilição contratual, sendo, portanto, 

consequência natural, excetuados eventuais ressarcimentos de encargos 

decorrentes da própria resolução. Noutro giro, a parte promovente também 

pretende a condenação da promovida em danos morais, no valor de R$ 

10.000,00. Entretanto, não se atentou a regra estabelecida no art. 292, 

inciso VI, do CPC. Nesse sentido, a corroborar o entendimento seguem 

arestos com destaques em negrito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS 

PAGAS E DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. VALOR DA 

CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER À QUANTIA CORRESPONDENTE À 

SOMA DOS VALORES DE TODOS ELES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉRCIA DOS APELANTES. DESPROVIMENTO 

DO RECURSO. 1 - Analisando a peça inicial, verifica-se que o pedido 

principal é a referida rescisão de contrato, cujo valor para aquisição da 

unidade autônoma foi de R$430.171,20 (quatrocentos e trinta mil cento e 

setenta e um reais e vinte centavos). 2. Nos termos do art. 292, V e VI, do 

CPC/15, havendo cumulação de pedidos, o valor da causa deve ser a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. 3. Note-se que 

se trata de hipótese de cumulação de pedidos simples e não alternativa ou 

subsidiária. A parte autora busca tanto a rescisão do contrato como a 

devolução de quantia paga e danos morais. Em sendo assim, o valor da 

causa é a soma desses pleitos, o que conduz à manutenção da sentença 

recorrida. 4. Ademais, o Magistrado Sentenciante, ao proferir a sentença 

de extinção, não feriu qualquer princípio que norteia o CPC/15. Na 

verdade, foram os próprios Autores que não agiram com cooperação 

processual, pois se mantiveram inertes quanto ao cumprimento da 

determinação judicial de emenda da Inicial, conforme certificado nos autos. 

5. Desprovimento do Recurso”. (TJ-RJ - APL: 00108599820188190209, 

Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 

07/08/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL); “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. BASE DE 

CÁLCULO. TAXA JUDICIÁRIA. VALOR DO CONTRATO. ATO JUDICIAL. 

INOCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. 1. Controvérsia em 

torno do valor da causa, em ação ordinária de rescisão de contrato de 

promessa de compra e venda cumulada com perdas e danos, para efeito 

de recolhimento da taxa judiciária. 2. Previsão legal tanto do CPC/73 (art. 

259, V), como do CPC/2015 (art. 292, II), de que o valor da causa será, "na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida." 3. Possibilidade de determinação 

da correção de ofício pelo juiz do "valor da causa quando verificar que 

não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes. (§ 3º do art. 292 do CPC/2015). 

4. Legalidade do ato judicial atacado. 5. Precedentes do STJ acerca do 

valor da causa. 6. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO”. (STJ - RMS: 

56678 RJ 2018/0034864-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 11/05/2018); “CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO PRIMÁRIA À RESCISÃO 

CONTRATUAL. VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA É O VALOR DO CONTRATO 

A SER RESCINDIDO (CC, Art. 292, inciso II). FIRMADA A INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS AO JULGAMENTO DA DEMANDA, EM RAZÃO 

DO VALOR DA CAUSA. De início, importante destacar que a parte autora 

pretende, em síntese, a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel 

formulado entre as partes. Desse modo, no caso concreto, por considerar 

a pretensão deduzida na exordial (rescisão de contrato no valor de R$ 

238.921,40), o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato 

(CC, Art. 292, inciso II), o que supera o teto legal para litigância em sede de 

juizados especiais (40 salários mínimos, Lei n. 9.099/95, Art. 3º, inciso I). 

Portanto, consoante entendimento assente nas Turmas Recursais do 

TJDFT, escorreita a sentença que extinguiu o processo sem resolução do 

mérito (Precedentes do TJDFT: 1ª Turma Recursal, Acórdão n.1026280, 

DJE: 05/07/2017; 2ª Turma Recursal, Acórdão n.1027406, DJE: 

03/07/2017; 3ª Turma Recursal, Acórdão n.1017709, DJE: 24/05/2017). 

Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem custas processuais nem 

honorários advocatícios, tendo em vista que a recorrente litiga sob o pálio 

da gratuidade de justiça”. (TJ-DF 07008762220178070009 DF 

0700876-22.2017.8.07.0009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD 

LIMA, Data de Julgamento: 02/08/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

08/08/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); Alfim, imperioso ressaltar que 

o valor da causa, em casos tais, poderia até mesmo ser corrigido de 

ofício, pois se enquadra na hipótese no rol expresso no art. 292 do Código 

de Processo Civil, sendo que a toda causa deverá necessariamente ser 

atribuído valor certo e determinado, ainda que não tenha conteúdo 

econômico (art. 291 do mesmo Codex). Porém, por economia e celeridade 

processual, apesar da informalidade e da simplicidade, faculto à parte 

promovente emendar a inicial, conforme indicado, sob pena de extinção do 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 04 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000684-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA PEREIRA CHAVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000684-79.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JOSELIA PEREIRA CHAVES 

SOARES REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Sem 

delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. A parte 

promovente atribuiu o valor à causa de R$ 28.013,91. Entretanto, ainda 

que de maneira reflexa, o objeto principal da demanda visa desconstituir a 

relação contratual travada entre as partes. Como a parte promovente 

pretende a rescisão contratual, o valor da causa deve ser a teor do 
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disposto no art. 292, inciso II, do CPC. In verbis: “Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; (...) VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles”. Nessa toada, o valor da causa deve corresponder ao do 

contrato quando debater a existência, validade, cumprimento, modificação 

ou rescisão do negócio jurídico. Isso porque, na hipótese de procedência 

da pretensão, a parte promovente se libera das obrigações atreladas ao 

contrato, sendo este o proveito econômico discutido. Nesse sentido, a 

corroborar o entendimento seguem arestos com destaques em negrito: 

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TAXA JUDICIÁRIA. VALOR DO 

CONTRATO. ATO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA. 

PRECEDENTES. 1. Controvérsia em torno do valor da causa, em ação 

ordinária de rescisão de contrato de promessa de compra e venda 

cumulada com perdas e danos, para efeito de recolhimento da taxa 

judiciária. 2. Previsão legal tanto do CPC/73 (art. 259, V), como do 

CPC/2015 (art. 292, II), de que o valor da causa será, "na ação que tiver 

por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida." 3. Possibilidade de determinação da correção de 

ofício pelo juiz do "valor da causa quando verificar que não corresponde 

ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico 

perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das 

custas correspondentes. (§ 3º do art. 292 do CPC/2015). 4. Legalidade do 

ato judicial atacado. 5. Precedentes do STJ acerca do valor da causa. 6. 

RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO”. (STJ - RMS: 56678 RJ 

2018/0034864-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 17/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/05/2018); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS. 

CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. ART. 292, II, 

DO CPC. BENEFÍCIO ECONÔMICO PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. I – Quando a ação tiver por objeto a rescisão contratual, o 

valor da causa será o valor do contrato. Isso porque, na hipótese da 

pretensão ser procedente, o requerente se libera de sua obrigação de 

pagar o valor integral do contrato, sendo este, portanto, o benefício 

econômico perseguido. II – Agravo conhecido e desprovido”. (TJ-AM - AI: 

40024922120148040000 AM 4002492-21.2014.8.04.0000, Relator: 

Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 18/02/2019, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019); “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. PEDIDO DE RESCISÃO DO 

CONTRATO. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO DO 

CONTRATO EM LITÍGIO, CONFORME ARTIGO 292, II, NOVO CPC. VALOR 

DA CAUSA QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO COM O BENEFÍCIO 

ECONÔMICO PRETENDIDO. VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O 

TETO LEGAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA 

REFORMADA. Recurso conhecido e provido. Ante o exposto, esta 1ª 

Turma Recursal resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao 

recurso de PLANOLLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, julgar 

pelo (a) Com Resolução do Mérito - Provimento nos exatos termos do vot 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0065319-27.2015.8.16.0014/0 - Londrina - 

Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - - J. 

25.04.2017)” .  (TJ-PR -  RI :  006531927201581600140 PR 

0065319-27.2015.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: FERNANDA DE 

QUADROS JORGENSEN GERONASSO, Data de Julgamento: 25/04/2017, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 27/04/2017) Alfim, imperioso 

ressaltar que o valor da causa, em casos tais, poderia até mesmo ser 

corrigido de ofício, pois se enquadra a hipótese no rol expresso no art. 

292 do Código de Processo Civil, sendo que a toda causa deverá 

necessariamente ser atribuído valor certo e determinado, ainda que não 

tenha conteúdo econômico (art. 291 do mesmo Codex). Porém, por 

economia e celeridade processual, apesar da informalidade e da 

simplicidade, faculto a parte promovente emendar a inicial, conforme 

indicado, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito. Isto posto, determino que se emende a inicial, em 15 dias, para 

correção do valor da causa, nos termos do art. 292 do CPC, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e consequente julgamento do feito sem 

resolução de mérito, pela inobservância dos arts. 291, 292, 319, inciso V, 

320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 04 de fevereiro 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000897-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS TURIBIO SCHUTZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT15374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000897-85.2020.8.11.0015. AUTOR(A): DOUGLAS TURIBIO SCHUTZE 

REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. A procuração é 

pressuposto de existência e validade da relação jurídica processual, sem 

o que esta não se consubstancia, cuja demonstração deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto 

resulta no indeferimento da petição inicial ou, cessado o mandato 

outorgado, na extinção do processo, conforme o caso, a teor dos arts. 

330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, ambos do mesmo Diploma Instrumental. 

Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, 

carrear procuração regular, sob pena de indeferimento da inicial e 

consequente julgamento do feito sem resolução de mérito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 04 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010373-04.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO SOARES SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010373-04.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: VITORIA PERFILADOS DE ACO 

LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" EXECUTADO: GENILDO SOARES 

SILVA - ME Vistos etc. Defiro o pedido de Id. 26306296, de modo a 

suspender o feito pelo prazo de 10 dias. Ultrapassado o aludido prazo, 

prossiga o autor com o feito, independentemente de nova intimação, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se 

Cumpra-se. Sinop – MT, 04 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007397-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JUNIOR TEODORO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO(A))

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO(A))

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007397-75.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: RAFAEL JUNIOR TEODORO DO 
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NASCIMENTO EXECUTADO: DEBORA DOS SANTOS Vistos etc. Pedido de 

Id. 26266150, que defiro parcialmente, de modo a suspender o feito pelo 

prazo de 30 dias. Ultrapassado o aludido prazo, prossiga o autor com a 

execução, independentemente de nova intimação, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se Cumpra-se. Sinop – 

MT, 04 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011076-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DAMASCENA SOUZA MARCHIORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011076-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DANIEL WINTER REQUERIDO: 

FERNANDA DAMASCENA SOUZA MARCHIORO Vistos etc. Cumpra-se in 

totum a decisão retro. Contudo, em razão do pedido realizado em sede de 

audiência para a redesignação da solenidade, já realizada em 28/01/2020, 

ante a falta de citação da parte promovida, determino seja designada nova 

data para audiência de conciliação, conforme critérios e pauta deste 

Juizado. Intimem-se as partes, fazendo constar as advertências legais em 

caso de falta injustificada. Restando negativa a diligência, façam os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos de Id. 28279633. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014342-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO PEGORARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO PEGORARO OAB - MT6904/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014342-10.2019.8.11.0015. AUTOR(A): NEVIO PEGORARO REU: AGUAS 

DE SINOP S.A Vistos etc. Verificado que a parte promovida descumpriu a 

medida liminar concedida nos autos, conforme faz prova o documento 

acostado pela parte promovente no Id. 27959535. Tutela de urgência 

deferida nos seguintes termos: “Isto posto, hei por bem deferir o pedido de 

tutela provisória de urgência, de modo a vedar a promovida de enviar 

faturas/contas/cobranças de água para a residência da parte promovente, 

no endereço Rua das Macieiras, nº 674 “B”, Setor Comercial, Sinop – MT, 

CEP 78550-094, até ulterior deliberação deste Juízo”. Sendo assim, 

intime-se a parte promovida para que, no prazo máximo de 48:00 horas, se 

abstenha de enviar faturas para a residência da parte promovente, 

demonstrando em seguida, no máximo em 05 dias, o seu cumprimento ao 

juízo, sob pena de arbitramento de astreintes. Aportado aos autos a 

devida comprovação do cumprimento, façam os autos conclusos para a 

tarefa “minutar sentença”. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008721-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CRISTIANO NEIVA AGUAIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES DA SILVA LESSI OAB - MT15159-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008721-03.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS CRISTIANO NEIVA 

AGUAIR REQUERIDO: MARCOS ANTONIO ALVES Vistos etc. Defiro o 

pedido de Id. 28778358, razão pela qual determino a expedição de Carta 

Precatória para a comarca de Cuiabá – MT, para a oitiva da testemunha 

Camillo Batista Teles, a ser colhida em audiência designada pelo juízo 

deprecado. Restando negativa a diligência, intime-se a parte autora para 

se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Após, 

de tudo certificado, concluso para deliberação. Sirva o presente como 

MANDANDO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004318-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLYDES MOTTA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN-MG - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇOES E ESTRADAS DE 

RODAGEM DE MINAS GERAIS (REU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004318-20.2019.8.11.0015. AUTOR(A): EUCLYDES MOTTA NETO REU: 

DETRAN-MG - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇOES E ESTRADAS DE 

RODAGEM DE MINAS GERAIS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 

Vistos etc. Petição de Id. 24026271, informando o embaraço ocorrido na 

hora de dispor na exordial o órgão competente para compor o polo 

passivo da lide. Sobreveio equívoco que acarretou na inserção do Detran 

– MG, órgão incompetente para solucionar a presente, conforme ofício de 

Id. 22376068, tendo em vista que o responsável por aplicação de multas 

de trânsito nas rodovias federais e estaduais localizadas no Estado de 

Minas Gerais é o DEER – MG. Desse modo, postulou a parte autora pela 

retificação do polo passivo da lide, isto porque constante até nos extratos 

da infração que o responsável pela administração e fiscalização de multas 

é o DEER – MG, e não o Detran – MG. Sendo assim, determino seja 

retificado o polo passivo da lide, de modo a constar como parte promovida 

o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – 

DEER/MG, devidamente qualificada na petição de Id. 24026271. À vista 

disso, cite-se e intime-se a parte promovida no endereço declinado na 

petição Id. 24026271, via postal “A.R”, para que cumpra a medida liminar 

deferida nos autos pela decisão de Id. 19625470. Restando negativa a 

diligência, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção do feito. Após, de tudo certificado, concluso para 

deliberação. Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito
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WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000648-37.2020.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA SIMONE RAUBER 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., J L 

GUTIERREZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO Vistos etc. Pretensão de rescisão contratual, c/c danos 

morais, com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, proposta 

por Patrícia Simone Rauber em face de CVC Brasil Operadora e Agência 

de Viagens S/A, JL Gutierrez Viagens e Turismo Ltda. ME e Banco 

Losango S/A – Banco Múltiplo, todos qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

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

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 

Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Essa é a síntese desse relevante instituto. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Extraído dos autos que a parte promovente firmou contrato de 

prestação de serviços com a demandada em 30/09/2019, consistente em 

pacote turístico, relativo a uma viagem completa. Pacote a incluir reservas 

de hotéis, emissão de passagens aéreas e outros serviços adquiridos. 

Tudo conforme especificado no documento juntado em Id. 28573818, pelo 

preço de R$ 8.268,68. Sustentou a demandante que a forma de 

pagamento seria parcelada em 10 vezes de R$ 857,02 por boleto 

bancário, beneficiário Banco Losango S/A, também acionado no presente 

feito. Aduziu que em 05/10/2019 solicitou o cancelamento do pacote 

turístico, eis que sua mãe passaria por procedimento médico cirúrgico. A 

causa de pedir desta demanda centra-se na tese ilegalidade na cobrança 

da multa rescisória no patamar exigido, em vista da solicitação de 

cancelamento pela parte promovente. Isso porque em virtude do 

cancelamento da viagem, a promovida cobrou multa no montante de R$ 

6.140,00, aproximadamente 70% do valor contratado. Cobrança de multa 

nesse patamar que se evidencia pelo documento agregado no Id. 

28573823. Dessa forma, pretende a demandante a concessão dos efeitos 

da tutela de urgência para que a parte promovida se abstenha de cobrar a 

dívida e promova a exclusão da restrição creditícia lançada em seu nome. 

No mais, requer ao final, a rescisão do contrato com a declaração de 

inexistência do débito e a condenação dos promovidos em danos morais 

no valor de R$ 15.000,00. In casu existente o vínculo contratual entre as 

partes, a incidir o regramento do Código de Defesa do Consumidor, de 

acordo com os arts. 2º e 3º do CDC, pois configurada a relação de 

consumo com nitidez. Não se mostra razoável que a empresa tenha que 

arcar integralmente com o ônus decorrente da desistência do consumidor, 

afigurando-se justa a incidência de multa. Noutro giro, aparenta exagero, 

abusividade, a exigência de multa em torno de 70% do valor contratado, 

ainda por cima sem lastro contratual respectivo, já que no contrato a multa 

seria algo entre 10% e 20% ou 25% e 35%. O pedido de cancelamento da 

viagem teria ocorrido em 05/10/2019, com quase três meses de 

antecedência, não se descartando que com todo esse interregno tivesse 

a requerida liberdade suficiente para realocar a vaga aberta com a 

desistência da requerente em viajar. É detalhe importante que pode influir 

decisivamente na solução do litígio, a ser analisado no momento oportuno 

com mais profundidade, do mesmo modo que os percentuais de multa 

acima referidos, pois o contrato, apesar de “Lei entre as partes”, deve 

obediência à Lei consumerista, que entre outras prescrições veda 

cláusulas iníquas ou abusivas. Deve haver bom senso e 

proporcionalidade, com respeito aos direitos do consumidor, no contratar e 

no decorrente prestar os serviços. É cediço que são nulas de pleno direito 

as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que estabeleçam obrigações consideras iníquas, abusivas, que coloquem 

o consumidor em desvantagem exagerada, ou ainda que seja incompatível 

com a boa-fé ou a equidade. É o que dispõe o art. 51 do Código de Defesa 

do Consumidor: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: (...) IV - Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...).” A propósito, seguem 

arestos com destaques em negrito: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. PACOTE DE VIAGEM. 

DESISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA RESCISÓRIA. 

DESPROPORÇÃO E ABUSIVIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. NULIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso próprio, 

regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões. 2. 

Recurso inominado interposto pelo réu, a fim de que seja reformada a 

sentença e considerada válida a cobrança de multa rescisória em razão 

da desistência de viagem. 3. A relação jurídica estabelecida entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser 

solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 4. A autora 

recorrida adquiriu da parte ré recorrente, em 16/06/2018, um pacote de 

viagem por meio de promoção realizada na vigência de seu seguro de vida 

no valor de R$ 5.570,00 (cinco mil, quinhentos e setenta reais). No 

entanto, a recorrida descobriu que estava grávida e por recomendação 

médica cancelou a viagem que seria realizada em 29/08/2018. Em virtude 

do cancelamento da viagem, a recorrente cobrou a multa, restituindo 

apenas a quantia de R$ 1.725,00. 5. Em caso de resolução do contrato por 

iniciativa do consumidor é possível a retenção pelo vendedor ou prestador 

de serviço de parte dos valores pagos ou a imposição de multa rescisória, 

tendo por escopo indenizar o fornecedor pelos eventuais prejuízos 

suportados, bem como evitar o enriquecimento ilícito. 6. Cancelada a 

viagem pelo consumidor, é lícita a retenção pelo fornecedor de valores a 

título de cláusula penal no percentual contratado, desde que não configure 

abusividade e guarde razoabilidade. Cabe ao Poder Judiciário intervir na 

análise da razoabilidade da multa, nos termos do artigo 413 do Código Civil, 

este por aplicação 7º do Código de Defesa do Consumidor. (...) 9. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a 

sentença e condenar o réu à restituição do valor pago pelo pacote de 

viagem, devendo subtrair o montante relativo a 10% a título de multa 

rescisória. 10. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios 

(art. 55, Lei 9099/95). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 

46 ,  Le i  9099 /95 ) . ”  (TJ -DF 07150423120188070007  DF 

0715042-31.2018.8.07.0007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 

Data de Julgamento: 06/09/2019, Primeira Turma Recursal, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2019); “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR CASO DE FORÇA MAIOR. 

REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS. CANCELAMENTO EFETUADO 
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MUITO ANTES DO EMBARQUE. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL, NO 

PERCENTUAL DE 25%, QUE SE MOSTRA ABUSIVA. REDUÇÃO DA MULTA 

RESCISÓRIA PARA 10% QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007813801, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/07/2018)”. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007813801 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 

31/07/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 06/08/2018); Sendo assim, nesta conjuntura, probabilidade 

razoável de sucesso da tese de ser indevido o percentual cobrado a título 

de multa. Pelo menos em parte. E nessa parte, ao contrário do que não 

admitiu a requerente, é fato admitido que deixou de viajar, do pacote 

contratado desistindo, que de certo modo, mesmo consumidora que deixa 

de honrar a avença, sofre os reveses que no contrato, se proporcional e 

razoável, e a Lei lhe impõem. Portanto simplesmente suspender a 

exigibilidade de qualquer penalidade é desnivelar o equilíbrio necessário 

em todo e qualquer relação contratual, ainda que sob proteção das 

normas consumeristas. Sem definir de plano, por ser inteiramente 

inoportuno, mas sem deixar de vislumbrar os fatos como realmente são, 

algum percentual de multa deve ser provisoriamente admitido como devido, 

devendo este ser assumido pela consumidora, ora promovente, de modo a 

respeitar a isonomia de tratamento e a paridade de armas, pois “madeira 

que bate em Chico também bate em Francisco”, conforme antigo adágio 

popular. Nessa ordem de ideias, precária e provisoriamente, até que 

possa vir decisão definitiva, respeitado o contraditório e a ampla defesa, 

no momento oportuno, apreciada na conjuntura dos fatos, do contrato e da 

Lei, assim como alicerçado na jurisprudência, a multa deve ser admitida 

por enquanto em 20% do valor contratado. Volto a frisar, percentual 

precário e provisório, a ser definido na sentença, acaso procedente a 

ação, total ou parcialmente, que pode ser exigido da promovente desde 

logo pela promovida, excluindo-se exigibilidades maiores, pelo menos por 

enquanto. Ademais, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito no patamar 

efetivado, se o provimento for concedido apenas em decisão final de 

mérito. Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer 

acesso ao crédito, embora nesse caso se trate de mero desacerto 

comercial a ser delimitado como regra de proporcionalidade e 

razoabilidade. Com efeito, a negativação tem como consequência 

primordial o norteamento de concessões de crédito em geral, naturalmente 

negados aos inseridos nos cadastros de proteção ao crédito. Isso é 

sintomático, afluindo efetivo perigo de dano, pelo menos nos percentuais 

que foram inseridos. Outrossim, o contorno postulado em adiantamento da 

tutela não sugere prejuízo desmedido à promovido. Pelo contrário, apenas 

resguardaria uma posição da parte que ora se diz afetada, segundo sua 

tese. Além do mais, o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é 

facilmente reversível a qualquer momento. Presentes os requisitos do art. 

300, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência deve ser deferida, porém no limite acima delineado. Outrossim, 

conforme já utilizado acima, convém destacar a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em 

conta os conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 

2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. 

Constatado pela própria negativação efetivada, esbirrada a consumidora 

na força da vontade da fornecedora, quase que numa espécie de cláusula 

potestativa, tratando-se de contrato com características de adesividade. 

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz 

sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do dever 

irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber 

a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de 

seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu 

expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, hei por bem 

DEFERIR o pedido de tutela provisória de urgência, parcialmente, de modo 

a determinar à parte promovida que exclua o nome da parte autora nos 

cadastros de proteção ao crédito, decorrente desta relação negocial, no 

prazo de até 05 dias, autorizando-lhe, entretanto, a renovar a negativação 

no patamar da multa provisória admitida de 20% do valor contratado, se a 

parte promovente não a liquidar em até 05 dias. Defiro a inversão do ônus 

da prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do CDC, dada a vulnerabilidade e a 

hipossuficiência do consumidor. Logo, compete à parte requerida 

demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do 

direito da requerente. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a 

comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Quanto 

ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau 

processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento 

oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cumpra-se, servindo presente 

como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000687-34.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ALANA MICHELLE DE 

ALMEIDA PAES REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A, HOSPITAL E 

MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP Vistos etc. Pretensão de 

obrigação de fazer, c/c indenização por danos morais, com pedido de 

tutela provisória de urgência, proposta por Alana Micheli de Almeida Paes 

em face de Agemed Saúde S/A e Hospital e Maternidade Dois Pinheiros 

Ltda. - EPP, ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 
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antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. No 

compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência não merece 

acolhida. Isso porque, no caso em apreço, as tratativas realizadas por 

mensagens via WhatsApp com a segunda promovida não se afiguram 

desarrazoadas, eis que não excederam os limites regulares de cobrança. 

Ao contrário, da leitura dos diálogos nota-se um tratamento cortês, 

pautado nos princípios da urbanidade e cordialidade. A promovente não 

pode agir com indiferença frente a questão, até porque natural que o 

prestador de serviços procure o seu paciente a fim de agilizar com o plano 

de saúde a liberação dos valores respectivos, já que o serviço foi 

devidamente prestado. Tal prática, inclusive, se trata do exercício regular 

de direito da segunda promovida, em razão da sua posição de credora, a 

teor do art. 188, inciso I, do Código Civil. Assim, ao que se denota das 

tratativas colacionadas, a promovida não realizou qualquer cobrança 

ofensiva ou vexatória, a justificar a vedação de qualquer meio de contato 

para cobrança dos valores inadimplidos. Noutro ponto, inexiste nos autos 

elementos que indiquem a autorização do plano de saúde para realização 

do parto, ou qualquer outro documento hábil a evidenciar que o plano de 

saúde possa cobrir esse tipo de serviço médico. Não há indicação no 

extrato aviado no Id. 28611097 do procedimento de cesariana e 

atendimento à parte promovente. Cita o atendimento ao recém-nascido. Já 

as outras provas trazidas ao processo dizem respeito ao desconto da 

mensalidade do plano de saúde em folha de pagamento, o que comprova 

que a promovente é usuária dos serviços, sem indicações se a cobertura 

é parcial e/ou com restrições. Sem qualquer documentação que demonstre 

suas alegações, impossibilita este Juízo de admitir a tutela de urgência. 

Portanto, em sede de cognição sumária, não evidenciado suficientemente 

a probabilidade do direito e por consectário, ausente os requisitos 

cumulativos do art. 300 do CPC, sendo inviável o deferimento da tutela 

provisória de urgência pretendida. Por derradeiro, convém destacar a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma 

vez que, levando-se em conta os conceitos de consumidor e de 

fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a 

parte promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes 

das relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão 

do ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

sobretudo diante da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica dos autores 

em relação aos requeridos. Sendo assim, como direito básico do 

consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive 

por conta do dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, 

sob risco de receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, 

facilitar-lhe a defesa de seus direitos com a inversão do ônus probatório, 

que pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

INDEFIRO a tutela de urgência. Ausente os requisitos cumulativos do art. 

300 do CPC. Defiro a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6.º, inciso 

VIII, do CDC, dada a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. 

Logo, compete à parte promovida demonstrar os fatos desconstitutivos, 

modificativos ou impeditivos do direito da parte promovente. Cite-se a parte 

promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na 

pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000946-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DHIEGO BRUNO COELHO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. SANTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000946-29.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: DHIEGO BRUNO COELHO DE 

SOUZA EXECUTADO: D. S. SANTOS LTDA Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 
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a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Quanto ao pedido 

de citação via mandado por meio de oficial de justiça, indefiro, tendo em 

vista que foge ao rito especial, indo contra os princípios norteadores do 

âmbito dos Juizados Especiais, quais sejam, celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual etc. De modo que, inicialmente, a 

citação será realizada por meio de carta A.R, e, posteriormente, caso 

reste infrutífera a diligência, aí, sim, será cabível a citação por meio de 

oficial de justiça como postulado. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009022-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA LIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009022-76.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: MARIA MADALENA LIRA Vistos etc. 

Tendo em vista o certificado no Id. 28891389, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 dias, informar endereço da parte executada ou 

pugnar o que entender de direito, sob pena de extinção do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO (AUTOR)

JACQUELINE KERKHOFF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000747-07.2020.8.11.0015. AUTOR: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO, 

JACQUELINE KERKHOFF REU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Pretensão declaratória de inexistência de relação contratual, c/c repetição 

do indébito e indenização por danos morais, com pedido liminar em tutela 

provisória de urgência, proposta por Thiago dos Santos Richoppo e 

Jacqueline Kerkhoff Richoppo, em face de Telefônica Brasil S/A, 

devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu de acordo com a documentação coligida na inicial, não é 

de todo desarrazoado o que foi articulado, tendo em conta, em princípio, 

as faturas colacionadas que corrobora com a história contada. Se o 

alegado com lisura, lealdade e boa-fé processual, com a exposição de 

fatos que devem ser verdadeiros, denota coerência frente ao direito do 

consumidor, então a plausibilidade ganha corpo e se aproxima da prova 

que determina o direito à tutela pretendida liminarmente. Insta salientar que 

a demonstração de regularidade da cobrança em pauta não compete ao 

consumidor, dada a sua impossibilidade de fazer prova negativa e ainda, 

por isso e por sua hipossuficiência, ter em seu favor a inversão do ônus 

da prova que desde já lhe deve ser conferido, a teor do art. 6.º, inciso VIII, 

do CDC. Aferido o primeiro requisito insculpido no art. 300 do CPC, a 

saber: a probabilidade do direito aduzido, ainda mais para os fins 

colimados de mera probabilidade do direito, reversível a qualquer momento. 

Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à eventual negativação dos dados da parte 

promoventes. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. De outro 

modo, o contorno postulado em tutela de urgência não sugere prejuízo 

desmedido à parte requerida. Pelo contrário, apenas resguardaria uma 

posição da parte autora que se diz afetada, segundo a tese. Além do 

mais, o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente 

reversível a qualquer momento. Não há perigo de irreversibilidade dos 
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efeitos da decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Por derradeiro, 

evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e informar 

vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida. Na 

conjuntura, como direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, 

revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus direitos, 

sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu expressamente, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. 

Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste caso. Isto posto, hei 

por bem deferir o pedido de tutela provisória de urgência, de modo a 

determinar o desbloqueio da linha (66) 99985-5351 e consequente 

suspensão de cobranças do plano família referente a este telefone, além 

de vedar à parte promovida em incluir os dados dos promoventes nos 

cadastros restritivos de crédito, até ulterior deliberação deste Juízo, sob 

pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso. Defiro a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC, dada a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. Logo, 

competirá à parte requerida demonstrar a regularidade e normalidade do 

seu direito, à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor, 

atinentes aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

parte autora. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à 

audiência de conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa 

escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 

salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias após a 

realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010958-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BINETE CARVALHO DA SILVA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO DE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010958-73.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MARIA BINETE CARVALHO DA 

SILVA E SILVA EXECUTADO: GENIVALDO DE OLIVEIRA DA SILVA Vistos 

etc. Defiro o pleito de Id. 26253043, posto que com base no que preconiza 

o art. 774, inciso V, do CPC, é possível a qualquer momento do processo a 

determinação para a intimação da parte executada para que indique 

possíveis bens passíveis de penhora que possuir. In verbis: “Art. 774. 

Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou 

omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e 

onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem 

exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de 

ônus”. Desse modo, intime-se a parte executada, pessoalmente, para que, 

caso possua, informe nos autos a matrícula do imóvel apontado pela parte 

exequente ou indique possíveis bens sujeitos à penhora, no prazo de 05 

dias, sob pena de caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000902-10.2020.8.11.0015. AUTOR: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Pretensão declaratória de 

inexigibilidade e inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, 

com pedido liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Willian 

Pereira Machiavelli em face de Unic Sorriso Ltda., devidamente 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Extraído dos autos 

que a parte promovente firmou contrato de prestação de serviços com a 

demandada nos anos 2000, referente a uma pós-graduação em Direito 

Processual Civil. Sustentou o demandante que por motivos alheiros, 

realizou o cancelamento formal de sua matrícula, não restando débitos 

pendentes. Ao que informa o documento agregado no Id. 28836181, o 

nome da parte autora está vinculado a um débito de R$ 10.678,20 lançado 

pela empresa promovida. In casu a parte promovente pleiteia a suspensão 

da cobrança referente ao contrato de prestação de serviços formalizado 

com a parte promovida, sob o argumento de que inexiste débitos 

pendentes, eis que à época realizou o pagamento de todo o valor devido 

após solicitação de cancelamento do curso. Trata-se de afirmação de fato 

negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode exigir da parte 

demandante produção de prova do que para ele é inexistente, sobretudo 

considerando o exacerbado lapso temporal quando do encerramento do 

contrato, especificadamente 10 anos. De ver, assim, nas circunstâncias, 

obviamente ser contraproducente exigir qualquer vestígio do débito dito 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 
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insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial). É cediço que a parte 

promovente nega existência de débitos com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Assim, a demonstração de regularidade da cobrança em pauta 

não compete ao consumidor, dada a sua impossibilidade de fazer prova 

negativa e ainda, por isso e por sua hipossuficiência, ter em seu favor a 

inversão do ônus da prova que desde já lhe deve ser conferido, a teor do 

art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Noutro giro, é indubitável o perigo de dano no 

caso em apreço, precisamente em relação à continuidade da cobrança 

dita inexistente, se o provimento for concedido apenas em decisão final de 

mérito. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. Importa por ora 

a presença dos requisitos previstos no caput do art. 300 do CPC. Por 

enquanto basta a probabilidade de assistir razão à parte promovente, o 

que soa ponderável. O contorno postulado em adiantamento da tutela não 

sugere prejuízo desmedido à promovida. Pelo contrário, apenas 

resguardaria uma posição da parte que ora se diz afetada, segundo sua 

tese. Além do mais, o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é 

facilmente reversível a qualquer momento. Presentes os requisitos do art. 

300, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Por 

derradeiro, convém destacar a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em conta os 

conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º 

ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser 

conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição 

dos fatos afloram alegações verossímeis que podem configurar 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora em relação à 

parte requerida. Sendo assim, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

de modo a determinar a suspensão da cobrança referente ao questionado 

débito de R$ 10.678,20 e por consectário, a exclusão da cobrança 

lançada nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de até 03 dias, além de vedar à parte promovida em incluir o nome 

do promovente nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de incidir 

astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso, com a juntada 

do respectivo comprovante até audiência de conciliação. Defiro a inversão 

do ônus da prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do CDC, dada a 

vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. Logo, compete à parte 

promovida demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou 

impeditivos do direito da parte promovente. Cite-se a parte promovida, 

intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se 

a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo 

de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000673-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. SANTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000673-50.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS 

EXECUTADO: D. S. SANTOS LTDA Vistos etc. Indefiro o pedido de Id. 

28875778, tendo em vista que foge ao rito especial, indo contra os 

princípios regentes norteadores do âmbito dos Juizados Especiais, quais 

sejam, celeridade, simplicidade, informalidade, economia processual etc. 

De modo que, inicialmente, a citação será realizada por meio de carta A.R, 

e, posteriormente, caso reste infrutífera a diligência, aí, sim, será cabível a 

citação por meio de oficial de justiça como postulado. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO STACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000355-67.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO STACHIN 

REQUERIDO: GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - 

EPP Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Sinop-MT, 04 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012570-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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PROCESSO: 1012570-80.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO 

TAVARES DOS SANTOS. REQUERIDO: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO 

MULTIPLO. Vistos etc. Diante do cumprimento voluntário da sentença, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 513, caput, 

924, II, e 925, todos do Código de Processo Civil. Considerando o trânsito 

em julgado da sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o 

competente ALVARÁ para levantamento da importância objeto do depósito 

judicial registrado no ID nº 26699496, observando-se os dados bancários 

informados no ID nº 27007069. Sem custas e honorários advocatícios, 

vide art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, conforme art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008172-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALVELI RAQUEL SICHESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEZIANE FERNANDA LOPES CAMPOS SERAFIM EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1008172-56.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DALVELI 

RAQUEL SICHESKI. REQUERIDO: GEZIANE FERNANDA LOPES CAMPOS 

SERAFIM EIRELI. Vistos etc. Diante da satisfação integral do crédito 

exequendo, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 

513, caput, 924, II, e 925, todos do Código de Processo Civil. Certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença proferida no ID nº 26399685, e, após, 

EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância objeto da penhora via Bacenjud registrada no 

ID nº 22444020, observando-se os dados bancários informados no ID nº 

27572940. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 308648 Nr: 13833-67.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIERME JHONI WELTER, MICHELE 

HOFFEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:16948-MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, para CONDENAR os acusados JULIERME JHONI WELTER, vulgo 

“Jo”, brasileiro, mecânico, natural de Sinop/MT, nascido aos 27/06/1989, 

inscrito no RG nº 23066300 e CPF nº 703.073.541-21, filho de Dolores 

Welter e Aginor Gonçalves da Cruz, atualmente segregado no ergástulo 

público desta urbe e MICHELE HOFFEMANN, brasileira, solteira, natural de 

Gaspar/SC, nascida aos 04/08/1996, filha de Rosa da Silva e Ezequias 

Hoffemann, residente e domiciliada em local incerto e não sabido nas 

penas do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal.Passo a dosimetria da 

pena:Da acusada Michele (...)Finalmente, na terceira etapa da dosimetria 

da pena, verifica-se a causa de aumento do concurso de agentes, pelo 

que aumento a pena em 1/3 (um terço), atingindo a pena o patamar de 5 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à 

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, 

a qual torno definitiva.(...)Do acusado Julierme Jhoni (...)Finalmente, na 

terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se a causa de aumento do 

concurso de agentes, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço), 

atingindo a pena o patamar de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno 

definitiva.Considerando a reincidência do acusado, fixo o regime fechado 

para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.(...)Destarte, nos 

termos dos artigos 316, segunda parte e 387, §1º , ambos do Código de 

Processo Penal, considerando a condenação do réu neste feito, DECRETO 

A PRISÃO PREVENTIVA do acusado, devendo ser expedido mandado de 

prisão em seu desfavor.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 356496 Nr: 7983-61.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BARANOSKI, LEONARDO DOS 

SANTOS PIRES, LUCAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:OAB/20370, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23396/O

 Assim, considerando que não se vislumbra qualquer alteração 

fática-jurídica favorável ao acusado, após a decisão que decretou a 

segregação cautelar, bem como ante a inexistência de excesso de prazo 

no trâmite do presente feito, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do 

acusado LEONARDO DOS SANTOS PIRES e JOÃO LUIZ 

BARANOSKI.Quanto à cota Ministerial de fl. 863, acolho o pleito e 

determino a nova tentativa de intimação da testemunha Paola para o ato 

redesignado, no endereço declinado naquela oportunidade.Ademais, 

notando a ausência injustificada da causídica constituída pelo acusado 

JOÃO LUIZ BARANOSKI, intime-o para que, se assim desejar, constitua 

novo advogado no prazo de 05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter 

condições financeiras para tanto, seja informado de que será assistido 

pela Defensoria Pública. Informe-o, outrossim, de que o transcurso in albis 

do prazo supracitado ensejará a remessa dos autos à Defensoria 

Pública.No que tange ao petitório de fl. 840, nos termos do artigo 22, §1°, 

da lei n°8.906/94, ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À CAUSÍDICA 

NOMEADA para o patrocínio da Defesa do acusado João Luiz Baranoski, 

durante audiência de instrução realizada na data de 02/12//2019 (fl. 825), 

no valor equivalente a 1,5 URH, em conformidade com a tabela de 

honorários da OAB-MT.No mais, prossiga-se no cumprimento das 

determinações exaradas na ata de fl. retro. Cientifiquem-se o Ministério 

Público e a Defesa.Intimem-se, expedindo-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371477 Nr: 17555-41.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS, 

DAVI DIAS AGUIAR, ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - OAB:24352/O

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a defesa do réu 

DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS, Dr. VICTOR AFONSO FIDELI 

SILVA para que, no prazo legal, apresente nestes autos a resposta à 

acusação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 359156 Nr: 9613-55.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILDO SILVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o advogado Dener 

Felipe Felizardo e Silva, OAB/MT 21678, indicado pelo réu como seu 

defensor, para que no prazo legal. apresente respostas à acusação.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364631 Nr: 13268-35.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALISON HUMBERTO DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS RAMOS FRANÇA - 

OAB:16.144-MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a defesa do réu, Dr. 

ISAIAS RAMOS FRANÇA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

nestes autos endereço atualizado da testemunha ADRIANA BRANDÃO DA 

PAULA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364631 Nr: 13268-35.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALISON HUMBERTO DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS RAMOS FRANÇA - 

OAB:16.144-MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a defesa do réu, Dr. 

ISAIAS RAMOS FRANÇA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

nestes autos endereço atualizado da testemunha GILMAIK SOUZA DA 

SILVA.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 369295 Nr: 16231-16.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR BALTAZAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ...Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por 

não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito formulado pelo 

acusado Edir Baltazar Ribeiro.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se o 

acusado, por intermédio de seu advogado.No mais, aguarde-se a 

audiência designada nos autos.Cumpra-se.Sinop, 04 de fevereiro de 

2020.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 268064 Nr: 8434-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE ARAÚJO VOGEL, MICHELE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Reporto-me à decisão proferida em 29.10.2019 (fls. 297/298), que 

determinou a suspensão desta Ação Penal Pública nº 

8434-91.2016.811.0015 (Cód. 268064), até a recaptura e regularização do 

regime prisional da condenada Michele da Silva, pelo Juízo da VEP da 

comarca de Colíder/MT.

Não obstante, analisando detidamente os autos, verifica-se que a 

condenada não está em local incerto e não sabido; pelo contrário, possui 

endereço certo e determinado (f. 283).

Posto isso, em prosseguimento, derrogo a referida decisão no tocante à 

suspensão do processo e determino a imediata expedição de Guia de 

Execução Penal Definitiva em desfavor da condenada, para juntada ao 

PEP nº 10596-88.2018.811.0015.

Traslade-se cópia desta decisão para o referido processo executivo de 

penas eletrônico e, após, não havendo providências complementares, 

arquivem-se.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268064 Nr: 8434-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE ARAÚJO VOGEL, MICHELE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que foi tentada a intimação da ré (por sua ex-sogra), 

no endereço constante nos autos e até a presente data não houve 

qualquer manifestação. Considerando os termos do artigo 367 do CPP, não 

houve a comunicação de novo endereço pela ré, com isso, decorreu o 

prazo para, eventual retirada dos objetos.

 CERTIFICO, por fim, nos termos da sentneça, procedo à doação dos 

objetos contidos na certidão de fl. 54, ao Conselho da Comunidade de 

Sinop/MT, por termo nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 366455 Nr: 14365-70.2019.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO INÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSE DOS 

SANTOS - OAB:MT- 17597

 Vistos em correição.

Reporto-me à decisão proferida em 24.10.2019 (f. 57), que determinou a 

notificação do denunciado para apresentar defesa prévia, por escrito, no 

prazo legal (art. 55 da Lei nº 11.343/2006).

Notificado, o denunciado apresentou "resposta à acusação" em 

27.01.2020 (f. 68), não arguindo preliminares e arrolando as mesmas 

testemunhas da acusação.

Por ora, preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP, com fundamento 

no artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, recebo a denúncia e designo audiência 

de instrução e julgamento para 19.3.2020 (quinta-feira), às 13:45 horas.

Cite-se o réu e intimem-se pessoalmente, por mandado, as testemunhas 

IPC´s (f. 05), observando-se o disposto no art. 221, § 3º do CPP e 980, § 

1º, da CNGCGJ/MT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 361729 Nr: 11345-71.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON EDGAR LESMO MORETTO, 

CRISTIANE SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Considerando que o magistrado titular do Juízo da 4ª Vara Criminal de 

Sinop/MT está afastado da jurisdição, em decorrência do falecimento de 

seu genitor (“licença nojo” – art. 248, caput, do COJE/TJMT), redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para 12.3.2020 (quinta-feira), às 

13:45 horas.

Intimem-se os réus e requisitem-se as testemunhas policiais militares (f. 
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02-A), observando-se o disposto no art. 221, § 2º do CPP, arts. 351 e 370 

do CPP e 980, § 1º da CNGCGJ/MT.

Cumpra-se e intimem-se.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DA 

PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE-MT

CIA Nº 0742205-53.2019.811.0002

O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, 

designada pela Portaria 026/2020, de 31 de Janeiro de 2020, publicada no 

Diário da Justiça Eletrônico nº 10.669 do dia 03 de Fevereiro de 2020, 

página 290/291, de acordo com a Listagem de Processos anexa, 

disponibilizada pela Gestão Judicial da Primeira Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT e aprovada pelo referido 

Magistrado Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos, Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, faz saber a quem 

possa interessar que, transcorrido 45 (quarenta e cinco) dias da data da 

publicação deste Edital no DJE, se não houver oposição, o setor 

responsável pela Gestão de Arquivo de Processos desta Comarca, 

eliminará todos os processos constantes da tabela anexa.

 Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, 

o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, 

mediante petição com a respectiva qualificação e demonstração de 

legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos da Comarca de Várzea Grande-MT.

Várzea Grande, 04 de Fevereiro de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Diretor do Foro e Presidente da Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos da Comarca de Várzea Grande – MT.

CÓDIGO/NUMERAÇÃO ÚNICA/POLO ATIVO/POLO PASSIVO

220772/1030-72.2009.811.0002/TEREZINHA MORAES/NÃO HÁ

220593/0837-57.2009.811.0002/MISLAYNE GOMES DOS SANTOS/JOAO 

CARLOS DA SILVA

11374/1314-03.1997.811.0002/JUAREZ DE LARA/MICHAEL PEDRO JOSE

87816/9516-85.2005.811.0002/L.M.S.B. REP. POR SUA MÃE PATRICIA 

MARTINS BISPO/CARLOS EDUARDO SILVA SAMPAIO

93808/3383-90.2006.811.0002/M.L.M.C. REP. POR SUA MÃE MARIA DO 

CARMO MACIEL/WILKER CRISPIN DE CARVALHO

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DA 

TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT

CIA Nº 0742205-53.2019.811.0002

O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, 

designada pela Portaria 026/2020, de 31 de Janeiro de 2020, publicada no 

Diário da Justiça Eletrônico nº 10.669 do dia 03 de Fevereiro de 2020, 

página 290/291, de acordo com a Listagem de Processos anexa, 

disponibilizada pela Gestão Judicial da Terceira Vara Cível da Comarca de 

Várzea Grande-MT e aprovada pelo referido Magistrado Presidente da 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, Dr. Eduardo Calmon 

de Almeida Cézar, faz saber a quem possa interessar que, transcorrido 

45 (quarenta e cinco) dias da data da publicação deste Edital no DJE, se 

não houver oposição, o setor responsável pela Gestão de Arquivo de 

Processos desta Comarca, eliminará todos os processos constantes da 

tabela anexa.

 Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, 

o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, 

mediante petição com a respectiva qualificação e demonstração de 

legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos da Comarca de Várzea Grande-MT.

Várzea Grande, 04 de Fevereiro de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Diretor do Foro e Presidente da Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos da Comarca de Várzea Grande – MT.

CÓDIGO/NUMERAÇÃO ÚNICA/POLO ATIVO/POLO PASSIVO

12780/1455-90.1995.811.0002/SADIA MATO GROSSO S/A/COMERCIAL 

DE ALIMENTOS CAMPOREZZI LTDA

115896/4788-93.2008.811.0002/JOELMA DOS SANTOS FERREIRA/LISTEL 

- LISTAS TELEFÔNICAS S/A

116176/8977-17.2008.811.0002/COMERCIAL DE PEÇAS ELETRICAS JR 

LTDA/HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

114065/9545-67.2007.811.0002/INTERNACIONAL PAPER DO BRASIL 

LTDA/BARUC INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA – ME,CAIO CESAR DE 

SOUZA MORENO

284320/3351-75.2012.811.0002BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./I DE C 

EVANGELISTA,IDAILDES CARVALHO EVANGELISTA

310501/6570-62.2013.811.0002/BANCO ITAULEASING S.A./ROSANA 

SENA DE AZEVEDO - ME

264045/3325-14.2011.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./E. A. MAURICIO 

TRANSPORTES,ELIANDRO ALVES MAURÍCIO

115811/15215-52.2008.811.0002/JOSÉ ORTIZ GONZALES/GBOEX 

GREMIO BENEFICIENTE CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS

266300/5531-98.2011.811.0002/PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE 

LTDA/THAYS KARLA MACIEL COSTA

108883/4801-29.2007.811.0002/OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA/CARLOS EGIDIO 

ZANCHETA

227284/7470-84.2009.811.0002/VICENTE RIBEIRO DO PRADO 

JUNIOR/LUZIA SOARES DOS REIS

116105/7276-21.2008.811.0002/EDILSON LIMA FAGUNDES, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES/STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA

30804/581-95.2001.811.0002/CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A./CEREALISTA RANCHO FUNDO LTDA

259199/18448-86.2010.811.0002/FACCHINI S.A./MARIA DE FÁTIMA 

PEDROZO

5724/463-27.1998.811.0002/ALAMY CANDIDO DE PAULA/NELSON 

BUZETTI

116977/8-96.1997.811.0002/UNIC - UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES 

DE CUIABÁ/ANNA SELMY DOS SANTOS SILVA

107242/3244-07.2007.811.0002/BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A./MEGA 

TRANSPORTES AEREOS,JOSUE LUIZ DA SILVA JUNIOR

29079/6981-62.2000.811.0002/BANCO DO BRASIL S.A./HENRIQUE DICKE 

FILHO,NICE FELIX DICKE

5830/769-93.1998.811.0002/BANCO ITAÚ S.A./ROMULO PINTO COELHO

19403/1821-56.2000.811.0002/SUPERMERCADO MODELO LTDA/SÃO 

JOSÉ SUPERMERCADO LTDA

89557/170-76.2006.811.0002/GERDAU AÇOMINAS S.A./SPARANO E 

FILHO LTDA

241911/3159-16.2010.811.0002/JOÃO FELISBINO DE FARIA/JOÃO 

BATISTA DOS SANTOS,JOÃO FRANCISCO GONÇALVES

48005/3006-61.2002.811.0002/MARIA HELENA DE ARAÚJO,EDMUNDO 

MOREIRA DE ARAÚJO,MARILDES SOARES DA SILVA/JOSÉ CLAUDINEI 

GARCIA

94686/4251-68.2006.811.0002/CUIABÁ DIESEL S.A.- INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS/SANTINA PANASSOLO KIST

223223/3411-53 .2009 .811 .0002 / INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT/JOSENIL ARAÚJO DOS SANTOS

230704/10854-55.2009.811.0002/RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ 

S.A./EDSON ALVES MAURICIO

239726/1090-11.2010.811.0002/IMPORT PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA/CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

71520/5382-49.2004.811.0002/JOSÉ MATILDES NETO/FEDERAL DE 

SEGUROS S.A. - CLUBE FEDERAL DE SEGUROS

91918/1632-68.2006.811.0002/AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA/CLAUDIO SPARANO TORNEARIA E FRESADORA

232785/12798-92.2009.811.0002/JOAO BATISTA DE SOUZA/AVELINO 

DIAS FERRAZ NETO

44312/553-93.2002.811.0002/CUIABÁ DIESEL S.A.- INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS/CEZAR BENEDITO MAGOSSO

93083/2406-98.2006.811.0002/COOPERCEM- COOP DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EMPR. ENERGIA/ALEXANDRE 

FERREIRA

229484/9687-03.2009.811.0002/AMIL-ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES 

ESTADUAL DE MATO GROSSO/EMANUEL ALVES DA COSTA

216450/11800-61.2008.811.0002/FLORENCE INDUSTRIAL E COMERCIAL 

LTDA/C. P. DE SOUZA FARMÁCIA LTDA - DROGARIA AEROPORTO

5502/159-91.1999.811.0002/SUPERMERCADO BEM BOM LTDA/COEMA 

CONSTRUÇÕES ELETROMECANICAS LTDA

29078/6980-77.2000.811.0002/BANCO DO BRASIL S.A./HENRIQUE DICKE 

FILHO

82216/4617-44.2005.811.0002/COOP. DE CRÉD. E ECONOMIA MÚTUO 

DOS MILITARES DE MT-CREDIMIL/WILLIAM TADEU RODRIGUES DIAS
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245631/6066-61.2010.811.0002/BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A./CONSTRUTORA COEMA LTDA

221458/1707-05 .2009 .811 .0002 / INSTITUTO CUIABANO DE 

EDUCAÇÃO-ICE/ALMIR JATAI MOTA

311638/7717-26.2013.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./ARRUDA LEITE 

LTDA ME,JONILSON JOSÉ ALMEIDA ARRUDA

324774/21166-51.2013.811.0002/RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ 

S.A./KJR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA – ME,ISAQUE DO PRADO 

ANDRADE

5544/157-24.1999.811.0002/AIRTON ANTONIO AMOROSO/VANDI VALDI 

EVANGELISTA

6 5 3 7 1 / 1 4 6 8 - 7 4 . 2 0 0 4 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C E N T R A I S  E L É T R I C A S 

MATOGROSSENSES S.A./NÍCIA COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA

89341/84-08.2006.811.0002/TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS 

LTDA/AUTO ELÉTRICA FÓRMULA 1 LTDA

116219/621-53.1996.811.0002/LEÔNCIO MARTINS DE MELLO/LIDIOMAR 

FRANCISCO VIEIRA DA SILVA,OSVALDO BRASILIANO DE SOUZA

299292/19887-64.2012.811.0002/BANCO CITIBANK S.A./EDELSA 

RODRIGUES TERTERELIO

42876/10327-84.2001.811.0002/NOVO HORIZONTE COMBUSTÍVEL LDTA-

(POSTO VÁRZEA GRANDE)/JOSÉ ALÍPIO DIAS NAMORA

222867/3136-07.2009.811.0002/BANCO MERCANTIL DO BRASIL 

S.A./EUCRACIO RODRIGUES MARTINS

53401/7440-93.2002.811.0002/AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA/ARNOBIO SOARES PINTO - ME

225103/5291-80.2009.811.0002/EDGAR SANTANA DE OLIVEIRA/ALVES E 

FERRAZ LTDA

285796/4899-38.2012.811.0002/CASAGRANDE MORELI LTDA ME/G M 

MOURA - ME

2 3 4 3 8 / 3 1 4 2 - 2 9 . 2 0 0 0 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C E N T R A I S  E L É T R I C A S 

MATOGROSSENSES S.A./REGINA CÉLIA MOREIRA DA SILVA

245561/5983-45.2010.811.0002/VIDEPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS 

LTDA/SULMAP SUL AMAZÔNIA MADEIRAS E AGROPECUÁRIA LTDA

1 1 5 7 7 5 / 1 5 2 2 2 - 4 4 . 2 0 0 8 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / D A L T O N  A D O R N O 

TORNAVOI/DORVALINO DE FRANÇA COELHO,CELINA FÁTIMA DE SOUZA 

COELHO

3 4 6 2 5 / 3 1 5 9 - 3 1 . 2 0 0 1 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C E N T R A I S  E L É T R I C A S 

MATOGROSSENSES S.A./EVALDO ROGÉRIO DESZCZYNSKI

269658/11943-45.2011.811.0002/JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA/M A 

B COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

106247/2337-32.2007.811.0002/HSBC BANK BRASIL S.A./S B RIBEIRO DE 

SOUZA ME,SEBASTIANA BELA RIBEIRO DE SOUZA

291977/11727-50.2012.811.0002/VALDEMIR CORREIA FEITOZA/ANTONIO 

FELIPE DOS SANTOS

332025/778-93.2014.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./E. A. DUARTE 

COSTA ME,EDNA APARECIDA DUARTE

257002/15345-71.2010.811.0002/BANCO CNH CAPITAL S.A./VIVIAN 

KELLEN PENASSO TONIAZZO

253799/12500-66.2010.811.0002/ INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT/VICTOR PINHEIRO DA SILVA

78824/1578-39.2005.811.0002/JOÃO CARLOS BORGES/AMANTINO 

MARCIANO DE MELO,TEREZINHA CUNHA MELO

5819/2453-87.1997.811.0002/BANCO BRADESCO S.A./LAUDENICE MARIA 

DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA ME,MOISÉS DIAS DE OLIVEIRA

300388/21036-95.2012.811.0002/JAIR DEMÉTRIO/RIBERTRANS 

TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS

2 7 3 7 6 0 / 1 6 6 1 9 - 3 6 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / J A N E T E  D E  O L I V E I R A 

BASTOS/COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PLÁSTICOS CAMPOS LTDA

214615/9978-37.2008.811.0002/DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA 

LTDA/CANDORIO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA,MARCILENE SALES 

TORTOLA,ILZA MARIA DE JESUS

207193/3124-27.2008.811.0002/BANCO BRADESCO S.A./ADAMILTON 

FERNANDES DOS SANTOS –ME,ADAMILTON FERNANDES DOS 

SANTOS-REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE JESUEL DOS SANTOS

292041/11830-57.2012.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./A. A. DE SOUZA E 

CIA LTDA - ME,ADRIANA APARECIDA DE SOUZA,ADNILSON JOSÉ DE 

SOUZA

77383/184-94.2005.811.0002/HSBC BANK BRASIL S.A./DIMECOMM 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,ANTONIO MARCOS DE 

CAMPOS,MARIA HELENA SALA DE CAMPOS

217260/12641-56.2008.811.0002/CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS/PATRICIA SILVEIRA DE 

LAET,ADEMIR DE LAET

116451/337-11.1997.811.0002/BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

S.A./VANIR MONTEIRO RODER/ADALBERTO BRAGA

11689/375-23.1997.811.0002/BANCO BRADESCO S.A./TODESCHINI 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA/JOÃO CARLOS 

SIMONI/WALDIR TODESCHINI

3598/806-91.1996.811.0002/BANCO ITAÚ S.A./V.S. SUPERMERCADO 

LTDA/VALTER MIRO TONIAZZO/SUELI MORAES TONIAZZO

62356/7800-91.2003.811.0002/CUIABÁ DIESEL S.A.- INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS/JOAO JORGE DA SILVA

80959/3464-73.2005.811.0002/MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA - REP/ HELIO DE LIMA/LUCINEI RONDON DE ARRUDA

223077/3278-11.2009.811.0002/BIRKSON INTERNACIONAL LTDA/RRV 

RESTAURANTE E DOCEIRA LTDA -ME,(RRV PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 

-ME)

57220/3135-32.2003.811.0002/GRÁFICA E EDITORA CENTRO 

AMÉRICA(ANTONIO RONI DE LIZ)/C & K COMERCIAL LTDA

334207/2775-14.2014.811.0002/BANCO ITAUCARD S.A./VALMOR 

BROLIM

116537/643-14.1996.811.0002/BANCO DO BRASIL S.A./BULHÕES 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA,JOEL LUIZ BULHÕES,DELY 

BARROS BULHOES

287377/6719-92.2012.811.0002/FMR COMÉRCIO DE GÊNERO 

ALIMENTÍCIOS/INTERCARD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

298058/18550-40.2012.811.0002/ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E 

PENSIONISTAS BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL/JUAZIL 

DO NASCIMENTO ALMEIDA

7 6 9 1 8 / 9 0 6 3 - 2 7 . 2 0 0 4 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C E N T R A I S  E L É T R I C A S 

MATOGROSSENSES S.A./COMERCIAL DE PETRÓLEO F. CORREA LTDA

21906/2489-27.2000.811.0002/LUCIENE ROSA RIBEIRO REP. POR 

LUCIJANE ROSA DA SILVA/PEDRO PAULO RIBEIRO DE ARRUDA

46575/1141-76.1997.811.0002/BANCO ITAÚ S.A./WALFRIDES PEREIRA 

DA SILVA

338779/6938-37.2014.811.0002/VILSON DELMAR THEVES,HELENA 

SOUZA THEVES/MAURO SABATINI FILHO

215047/10435-69.2008.811.0002/MARCIA BRAGA MARTINS/L. L. 

ENGENHARIA

116468/11419-53.2008.811.0002/LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 117111/13049-47.2008.811.0002/CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 

DE MATO GROSSO

 212515/7969-05.2008.811.0002/MARIA DA GLÓRIA CÃO DE 

FARIAS/BANCO BRADESCO S.A.

116034/365-42.1998.811.0002/LUIZ SACAMARI

 277806/21392-27.2011.811.0002/BANCO SANTADER S.A./DARCY 

AVELINO SILVA GOMES FIHO,FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO

286284/5499-59.2012.811.0002/BANCO SANTADER (BRASIL) 

S.A./FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO

53359/7405-36.2002.811.0002/NOVO HORIZONTE COMBUSTÍVEL LDTA. 

(POSTO VÁRZEA GRANDE)/GILBERTO MARTINS DE QUEIROZ

217176/12603-44.2008.811.0002/BANCO ABN AMRO REAL S.A./TOP 

SERVICE INDÚSTRIA E CEL EPP, WALTER COSME DA COSTA CARVALHO 

JUNIOR,VANDERLEI DIAS DA COSTA

116541/678-42.1994.811.0002/TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO 

LTDA/JOSÉ CAZARIN DA SILVA, GILMO RAMOS

293094/13012-78.2012.811.0002/DISTRIBUIDORA ÁUREA DE 

MEDICAMENTOS LTDA/ M. C. DE JESUS MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS 

- ME –DROGAEMY.

60026/106-33.1987.811.0002/BANCO CIDADE S.A./COMERCIO DE 

IMOVEIS PINHEIRO LTDA,MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA

98000/6965-98.2006.811.0002/UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.- 

UNIBANCO/RABI COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

CAEM CEZAR DE SOUZA MORENO E DORALICE PAULINO FRANCO DE 

SOUZA.

50367/5220-25.2002.811.0002/CUIABÁ DIESEL S.A. - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS/AUTOMECÂNICA VM LTDA ME

72624/6083-10.2004.811.0002/BANCO ITAÚ S.A./JUARES DE LARA

274541/17517-49.2011.811.0002/HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO 

MÚLTIPLO/ROSANIA APARECIDA R VILLELA

208537/4324-69.2008.811.0002/HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO 

MÚLTIPLO/PLENA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

223536/3761-41.2009.811.0002/CLARI AGOSTINETTO JUNIOR/MOACIR 
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MARTINS DA SILVEIRA

219344/1425-82.2008.811.0002/CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS/EBIANE GARBIN,MARIA 

ALVES DA SILVA

99533/8829-74.2006.811.0002/EVANILDO AUGUSTO CORREA DA 

COSTA/IEMAT - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATO-GROSSENSE - 

UNIVAG

114975/10384-92.2007.811.0002/UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS 

BRASILEIROS S.A./ELTON DALPIAZ ME

202045/12648-82.2007.811.0002/BANCO BRADESCO S.A./JOÃO 

BATISTA FRUTUOZO DE OLIVEIRA

116494/105-48.1987.811.0002/BANCO SAFRA S.A./SERRARIA CAMPINA 

LTDA

279986/23812-05.2011.811.0002/DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 

LTDA/FRANK KENJI POMPEO DE CAMPOS,IZANIA VENTURA DA COSTA 

CAMPOS

307001/2839-58.2013.811.0002/BANCO CITIBANK S.A.,JOSE STALIN 

RODRIGUES DOS SANTOS,MADALENA RODRIGUES DOS SANTOS

117064/383-34.1996.811.0002/CUIABÁ DIESEL S.A. - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS/ANGELO CARLOS VICARI

251637/10900-10.2010.811.0002/ INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT/IDA RODRIGUES RIGO

66814/2722-82.2004.811.0002/IRMÃOS DOMINGOS LTDA/ZENILDO 

FERRARI

332286/1024-89.2014.811.0002/VILSON DELMAR THEVES,VILSON 

DELMAR THEVES,HELENA SOUZA THEVES/MAURO SABATINI FILHO

 226334/6617-75.2009.811.0002/MALHARIA CAMILA LTDA/ARRAIS 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA(LIU MODAS)

112970/8603-35.2007.811.0002/CUIABÁ DIESEL S.A.- INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS/ELIZEU LUIZ DA SILVA

76599/8849-36.2004.811.0002/BANCO FIAT S.A./IRACY TERESINHA 

BARRIDA LEITE

295899/16175-66.2012.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./ELIO DUARTE - 

EPP,ELIO DUARTE

14956/2904-44.1999.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./EDEGAR CARLOS 

CHIODELLI,AURORA SALETE CHIODELLI

1 1 7 0 6 8 / 9 9 - 6 0 . 1 9 9 5 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C O N D O M I N I O  R E S I D E N C I A L 

BANDEIRANTES/ELIZEU LESSI DE OLIVEIRA

313835/10062-62.2013.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A/CONTEFRIO 

COMERCIO DE REFRIGERAÇAO LTDA

40434/8120-15.2001.811.0002/BANCO DO BRASIL S.A./LINO LEITE DA 

ROSA,E PEDROSA PEREIRA DA ROSA

292005/11771-69.2012.811.0002/UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP/ELIO 

DUARTE - EPP

116543/292-75.1995.811.0002/SUPERMERCADO MODELO LTDA/COM. DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALDE CASTUR LTDA

46178/1489-21.2002.811.0002/EDSON ROSSINI/MÁRCIA MARIA DE SENA

116536/390-94.1994.811.0002/BANCO BRADESCO S.A./PEDRO PEREIRA 

DE SOUZA,JOSÉ ADALBERTO DE CAMPOS PALOMO

272609/14361-53.2011.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./B. A. INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA,FRANCISCO MARQUES 

GODINHO,PEDRO RODRIGUES LOPES

9 6 6 1 8 / 6 0 6 0 - 9 3 . 2 0 0 6 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C E N T R A I S  E L É T R I C A S 

MATOGROSSENSES S/A REDE/CEMAT/FORT LUB COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA

63612/8850-55.2003.811.0002/BANCO DO BRASIL S.A./ROSANA SOUZA 

COSTA

93656/3283-38.2006.811.0002/JÂNIO VIEGAS DE PINHO/IVANIR 

BORTOLANZA

230492/10614-66.2009.811.0002/IEMAT - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATO-GROSSENSE-UNIVAG/MARIA VALERIA MORAES SILVA

35191/4419-46.2001.811.0002/LAURO LUIZ AZEVEDO/VALDIR SCREMIN

71374/5280-27.2004.811.0002/JOSÉ MARIA EVANGELISTA 

SANTOS/CHARLES CAETANO ROSA

57866/3643-75.2003.811.0002/GERDAU S.A./PREMOLDADOS TOCANTINS 

LTDA

19205/435-64.1995.811.0002/OSVALDO TEIXEIRA DE ALMEIDA/EMBRAGE 

- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

309229/5223-91.2013.811.0002/HERBERT COSTA THOMANN/ANDERSON 

MACEDO MACIEL

258667/18234-95.2010.811.0002/BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A./SUPERMERCADO REGES LTDA,SAIDE JOSÉ NASSARDEN,SANID 

JOSE NASSANDEN

265468/5017-48.2011.811.0002/MARILENE DE LOURDES DA SILVA 

FACCHIN/ ODILZA PAES DE BARROS

29604/7288-16.2000.811.0002/COELHO & CRUZ COELHO LTDA-(POSTO 

PANAMERICANO)/GONÇALO S. DE FIGUEIREDO

27387/5625-32.2000.811.0002/V.L. LIMA SILVA-ME/CARLOS ROBERTO 

DE LUCCA

277160/20691-66.211.811.0002/INVESTBRAS FACTORING FOMENTO 

COMERCIAL LTDA/LUIZ ANTONIO CORREA FARIA E ALBUQUERQUE

244975/5513-14.2010.811.0002/RIBEIRO S.A. COMÉRCIO DE 

PNEUS/ADEMIR GOETTERT

225866/6039-15.2009.811.0002/GEHPPO COMPONETES MECANICOS 

LTDA/CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

44665/718-43.2002.811.0002/HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MATO 

GROSSO LTDA/ANDREA ALVES DA COSTA

320016/16387-53.2013.811.0002/HSBC FINANCE (BRASIL) S.A.-BANCO 

MULTIPLO/LAURA FERREIRA DE ANDRADE

97741/7085-44.2006.811.0002/HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO 

MÚLTIPLO/SOLLMAR DISTRIBUIDORA CUIABÁ LTDA – ME,CARLOS 

GONÇALVES DE AZEVEDO,FABIA ANGELICA DE LIRA SIQUEIRA 

AZEVEDO

 63843/11-59.2004.811.0002/CONSÓRCIO NACIONAL GM LTDA/BEST 

CAR LOCADORA DE VEÍCULOS,EDUARDO RABELO DE MIRANDA

116913/26-93.1992.811.0002/BANCO DO BRASIL S.A./SANFETAL SUCURI 

- INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE SORO LTDA,JOSE 

APARECIDO AMBROSIO

211813/7278-88.2008.811.0002/ACESITA SERVIÇOS, COMÉRCIO, 

INDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA/CASA DAS CHAPAS COMÉRCIO E 

SERVIÇO LTDA - ME

111855/194-27.1994.811.0002/BANCO DO BRASIL S.A./IRINEU 

TIRLONI,VERA PEGORARO TIRLONI

 116283/135-05.1995.811.0002/JOSÉ CARDERALLI/NELSON BRAZ FARIA

116369/110-70.1987.811.0002/JOSÉ RODRIGUES CORREA,FLÁVIO 

PEREIRA DE SOUZA LEÃO,MARIA DE TEREZA DE SOUZA LEÃO

117104/12998-36.2008.811.0002/RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO,MÔNICA HELENA GIRALDELLI/CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA 

DE PERNANBUCO

63538/8734-49.2003.811.0002/REI INDÚSTRIA COM. EMBALAGENS 

LTDA/MATO GROSSO PEÇAS E FIXAÇÃO LTDA

245783/6177-45.2010.811.0002/BANCO ITAU S.A./J. J. CADORE & CIA. 

LTDA ME

95900/5095-18.2006.811.0002/COOPERCEM - COOP. DE ECONOMIA E 

CRÉD. MUTUO DOS EMPREGADOS EMPR. ENERGIA/MARCO ANTONIO DE 

MOURA

108355/4290-31.2007.811.0002/DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA 

LTDA/GILSON BIAZOTTO AMORIM,VANI APARECIDA BIAZOTTO 

AMORIM,RUBENS JACINCTO DE AMORIM

219948 /229 -59 .2009 .811 .0002 /SADIA  S .A . /TRANS-V ITORINA 

TRANSPORTES LTDA

228571/8756-97.2009.811.0002/BANCO BRADESCO S.A./RIBEIRO 

VEÍCULOS LTDA ME,ROBERTO RIBEIRO SOUZA,SULENE DE SOUZA 

BERNARDES

216509/11917-52.2008.811.0002/RAQUEL MENEZES DE SOUZA/HDI 

SEGUROS S/A

207507/3392-81.2008.811.0002/JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO/DJANIRA RODRIGUES MOREIRA DOS SANTOS

233331/13397-31.2009.811.0002/MOTO BRASIL PEÇAS E ACESSÓRIOS 

LTDA/PAULINA MARIA DE BARROS SALEH -ME

109086/10047-40.2006.811.0002/BANCO SUDAMERIS BRASIL 

S.A./MOISÉS ABDALLA NETO,DALVA ASSUNÇÃO MAGALHÃES

231894/12051-45.2009.811.0002/MARIA ANTONIA DA SILVA/APLUB 

-ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO 

BRASIL

299395/19996-78.2012.811.0002/JAIR DEMÉTRIO/NIC TRANSPORTES 

LTDA,NILSON PEREIRA GONÇALVES

 3 1 6 2 6 / 1 3 2 2 - 3 8 . 2 0 0 1 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C E N T R A I S  E L É T R I C A S 

MATOGROSSENSES S/A REDE/CEMAT/MARGARETE MARIA DE CAMPOS

115810/15207-75.2008.811.0002/JOSÉ ORTIZ GONZALES/GBOEX 

GREMIO BENEFICIENTE CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS

98885/8369-87.2006.811.0002/C.L.TORALES FILHA & CIA 

LTDA,CLEONICE DE LIMA TORALES FILHA/MÁRCIA MARIA BORGES 

FERNANDES
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116628/12-12.1992.811.0002/WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 

NORTE S.A./MONTADORA NISSEI LTDA

212655/8094-70.2008.811.0002/DISTRIBUIDORA ÁUREA DE 

MEDICAMENTOS LTDA/DROGARIA E FARMACIA MILLENIUM LTDA

215355/10737-98.2008.811.0002/ESTRUTURAL FOMENTO MERCANTIL 

LTDA/ADTEC CONTABILIDADE LTDA -ME

Intimação

Processo n. º 3275-08.1999.8.11.0002 – CÓDIGO 4820

INTIMAÇÃO DO DR. DIEGO MORAES DA SILVA, OAB/MT Nº 22.685, para 

que tome ciência que o processo n. º 3275-08.1999.8.11.0002 – CÓDIGO 

4820, da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, 

arquivado na caixa 1374, encontra-se disponível na Central de Arquivos 

de Processos, para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

novo arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento protocolado 

em 31/01/2020.

Processo n. º 8571-64.2006.8.11.0002 – CÓDIGO 99067

INTIMAÇÃO DO DRA. RAFAELA NIEHUES SOFFA, OAB/MT Nº 25.608, 

para que tome ciência que o processo n. º 8571-64.2006.8.11.0002 – 

CÓDIGO 99067, da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande-MT, arquivado na caixa 1193, encontra-se 

disponível na Central de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de novo arquivamento, conforme solicitação 

de desarquivamento protocolado em 27/01/2020.

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA N. 032/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

Considerando o teor do Ofício nº 67/2020-GJJG de 05.02.2020, da MM. ª 

Juíza de Direito, Dr.ª Viviane Brito Rebello Isernhagen, Juíza de Direito do 

Juizado Especial Cível do Jardim Glória ;

 RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR a senhora TAYLA FELIX FERRO , matrícula 21684, 

do cargo em comissão de Assessora de Gabinete I PDA-CNE VII, da Juíza 

de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória, com efeitos a partir 

de 01.02.2020.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 05 de fevereiro de 2020.

 EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 30/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

Considerando o disposto do Capítulo 03, Seção 03, item 3.3.21, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça / MT;

 Considerando a pauta de julgamento apresentada pelo Juiz de Direito e 

Presidente do e. Tribunal Popular do Júri doutor MURILO MOURA 

MESQUITA.

 RESOLVE

 Art. 1.º - ESTABELECER a escala dos Oficiais de Justiça desta Comarca 

que deverão permanecer à disposição do Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito - Presidente do egrégio Tribunal do Júri doutor MURILO MOURA 

MESQUITA, no mês de MARÇO de 2020, nos dias e horários, a saber:

LOCAL: Plenário Desembargador Wandyr Clait Duarte

 DATA

 HORÁRIO

 PLANTONISTAS

 2.3.2020

 13h30min

Benedito Paes Barros Neto

 Valdevina Antunes da Guia

 3.3.2020

 13h30min

Benedito Paes Barros Neto

 Valdevina Antunes da Guia

 4.3.2020

 13h30min

Benedito Paes Barros Neto

 Valdevina Antunes da Guia

 10.3.2020

 13h30min

Benedito Paes Barros Neto

 Valdevina Antunes da Guia

 11.3.2020

 13h30min

Benedito Paes Barros Neto

 Valdevina Antunes da Guia

 12.3.2020

 13h30min

Benedito Paes Barros Neto

 Valdevina Antunes da Guia

 17.3.2020

 13h30min

Benedito Paes Barros Neto

 Valdevina Antunes da Guia

 18.3.2020

 13h30min

Benedito Paes Barros Neto

 Valdevina Antunes da Guia

 19.3.2020

 13h30min

Benedito Paes Barros Neto

 Valdevina Antunes da Guia

 24.3.2020

 13h30min

Benedito Paes Barros Neto

 Valdevina Antunes da Guia

 25.3.2020

 13h30min

Benedito Paes Barros Neto

 Valdevina Antunes da Guia

 26.3.2020

 13h30min

Benedito Paes Barros Neto

 Valdevina Antunes da Guia

 27.3.2020

 8h30min

Benedito Paes Barros Neto

 Valdevina Antunes da Guia

 30.3.2020

 13h30min

Benedito Paes Barros Neto

 Valdevina Antunes da Guia

 31.3.2020

 13h30min

Benedito Paes Barros Neto

 Valdevina Antunes da Guia

 Publique-se. Remetendo-se cópia à e. Corregedoria do Tribunal de 

Justiça, Ministério Público e afixando-se no mural do Fórum.

Várzea Grande, 5 de fevereiro de 2020.

 EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 333671 Nr: 2243-40.2014.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFMB, MFMAB, AFMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAHDB, GAHDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:MT 7.102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFESORIA PÚBLICA - OAB:
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 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 95/96.

Cite-se o executado, via edital – prazo 30 dias.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68057 Nr: 3777-68.2004.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GOMES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO: OSMAR LEITE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Cristina De Oliveira - 

OAB:8424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TASSIANA ABUD 

CHAUD, para devolução dos autos nº 3777-68.2004.811.0002, Protocolo 

68057, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284901 Nr: 3949-29.2012.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVCAB, DDCAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:MT 19.689/O, SANDRA FORTUNATO UEMA GONÇALVES - 

OAB:22917/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:OAB/MT19.689/MT

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

pra parte autora manifestar-se quanto a diligência de fls 160/163, sem 

nenhuma manifestação. Razão pela qual, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora por meio de seu patrono para manifestar-se 

quanto ao andamento do feito, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403559 Nr: 13191-07.2015.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLDMS, MJDMS, GCDOM, JGDMS, MFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO NARDO GASPARINI - 

OAB:22774/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LINS RIOS - 

OAB:23813, LEONARDO MANOEL DE SOUZA GARCIA - OAB:10.136

 Certifico que, diante da diligência negativa, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora por meio de seu patrono a se manifestar no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339961 Nr: 7932-65.2014.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTDSB, BSDSB, CDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 17.672, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN DE 

BARROS FERREIRA - OAB:MT 8.777, ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 12.120, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - OAB:10604/MT, MICHELLE 

MARIE DE SOUZA - UNIVAG - OAB:OAB/MT 9439-A

 Certifico que, conforme juntada resposta de oficio intimo parte autora para 

se manifestar prazo legal

Sentença

 

E DITAL

DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA

DE INTERDIÇÃO

PJe 1011027-47.2018.8.11.0002

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE AMORIM SILVA ALVES

INTERDITADA: MANOEL GONCALO DE

AMORIM SILVA

(SENTENÇA)

(...)Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e

DECRETO A INTERDIÇÃO total de MANOEL GONÇALO AMORIM SILVA, 

declarando-o

relativamente incapaz, na forma do artigo 4º, inciso Iii, do Código Civil e, de

acordo com o artigo 1.767, inciso i e seguintes do mesmo diploma legal, 

nomeio,

neste ato como curadora do interdito a Sra. Maria de Fátima de Amorim 

Silva

Alves, que deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio. 

Consigno que

os limites da curatela não abrangem a disposição de bens móveis e 

imóveis do

interdito, dispensando-se a especialização de hipoteca legal. (...)

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006489-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (REQUERENTE)

M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ HADDAD OAB - MT6741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006489-23.2018.8.11.0002. VISTOS etc. ANDREY 

SARTORI E MIRIAN SCARIOTT, qualificados, ajuizaram AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL, pretendendo a decretação do divórcio, 

definição da guarda, direito de convivência e pensão alimentícia, dívida e 

partilha de bens (id. 14383459 a 1483541). (id. 14744912 a 14744923). O 

cônjuge virago não alterou seu nome por ocasião do casamento. 

Pugnaram pelo decreto de divórcio. O Ministério Público, instado a se 

manifestar, opinou pela não homologação do acordo (id. 17915009). 

Manifestação dos requerentes (id. 18123345). Nova manifestação 

ministerial, opinou pela procedência do pedido constante na inicial, com a 

consequente homologação do acordo (id. 13742637 e 18481778). É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. DO DIVÓRCIO. Ao tratar do divórcio 

direto, dispôs a Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº. 66, de 2010). Em virtude da atual redação do 

artigo constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, preservados os interesses da filha menor de idade, de rigor a 

homologação do acordo com o decreto de divórcio. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado entre 

os requerentes nos termos do relatório supra e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para o fim de decretar o divórcio do casal, com a 

consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. Custas 

processuais recolhidas (Id. 14407614 e 14744912). Após o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 

10, I, do CC/2002). Comunique-se o Cartório de Registro de Imóveis. 

Lavre-se termo de guarda compartilhada em favor dos genitores. Em 

seguida, arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 04 de Fevereiro de 2020. Christiane da Costa Marques Neves 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009502-30.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Fernando de Almeida (REQUERIDO)

JOCIANE DE ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009502-30.2018.8.11.0002. Vistos etc. Recebo a 

emenda id. 17714435. Inclua-se o nome dos genitores no polo passivo da 

ação. Considerando as informações constantes dos autos, de que os 

genitores não exercem a guarda da filha, e, diante da necessidade da tia 

representar a sobrinha nos atos em geral, DEFIRO a guarda provisória da 

sobrinha à tia. Lavre-se termo de guarda provisória. Cite-se o primeiro 

requerido, por Oficial de Justiça, para apresentar defesa no prazo de 15 

dias, desde que o faça por intermédio de Advogado, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial (artigos 335, 

inciso I e 344, ambos do CPC). Intime-se a autora para informar se a 

requerida está internada e onde. Em caso negativo, deve informar o 

endereço para citação. Se necessário, será designado curador especial a 

ré. Com a contestação, à impugnação. Elabore-se estudo psicossocial na 

residência das partes, no prazo de 90 (noventa) dias, podendo as partes 

e o Ministério Público apresentar quesitos e indicar assistente técnico, 

querendo. Sobre o estudo, digam as partes e o Ministério Público. 

Observe-se a prerrogativa do artigo 212, do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007495-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. G. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA OAB - MT23836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. S. (REU)

 

PROCESSO : 1007495-31.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado para que no prazo de 10 (dez) dias, 

informe o endereço correto da parte requerida. Várzea Grande/MT, 5 de 

fevereiro de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1020036-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILHO DA CONCEICAO E SILVA (REQUERENTE)

AQUINO MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS OAB - 

MT18803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1020036-96.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado , para que no prazo de 10 (dez) dias 

cumpra a requerido pelo Rep. MP do ID: , 28143235 - Manifestação 15 

Várzea Grande/MT, 23 de janeiro de 2020. Nercy Anchieta / Gestora 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005806-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. S. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONILDES BOA VENTURA DA SILVA OAB - 569.751.631-20 

(REPRESENTANTE)

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. D. R. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1005806-49.2019.8.11.0002 Certifico que REdesigno a data de 

13/MARÇO/2020 ÀS 15HORAS para a realização de audiência de 

conciliação conforme determinado em decisão. Várzea Grande/MT, 5 de 

fevereiro de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016808-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON FRANCISCO DE MOURA OAB - MT21516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. D. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANUSE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - RO6458 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1016808-16.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado para que no prazo de 10 (dez) dias, dê 

andamento ao feito. Várzea Grande/MT, 5 de fevereiro de 2020. Nercy 

Anchieta / Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000705-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. K. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA AYARDE OAB - 940.043.901-68 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1000705-31.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar as 

partes através de seu Advogado , para que no prazo de 10 (dez) dias, dê 

andamento ao feito. Várzea Grande/MT, 5 de fevereiro de 2020. Nercy 

Anchieta Gestora / Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000705-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. K. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA AYARDE OAB - 940.043.901-68 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1000705-31.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar as 

partes através de seu Advogado , para que no prazo de 10 (dez) dias, dê 

andamento ao feito. Várzea Grande/MT, 5 de fevereiro de 2020. Nercy 

Anchieta Gestora / Judicial

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006683-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX AMARANTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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ROSALIA MARIA AMARANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE PROCESSO Nº 

1006683-86.2019.8.11.0002 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme 

autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: À Defensoria 

Pública Estadual para cumpra integralmente a determinação ID 22464528 - 

Decisão Várzea Grande/MT, 5 de fevereiro de 2020. Nercy Anchieta/ 

Gestora/ Judicial

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000067-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. B. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS JUNIOR OAB - MT10898/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AÇÃO DE GUARDA Vistos, Considerando-se que a infante 

não possui legitimidade para ajuizar Ação de Guarda, intime-se a parte 

autora, para no prazo de 15 (quinze) dias (Artigo 319, II do Código de 

Processo Civil), retificar o polo ativo da demanda, bem como trazer aos 

autos cópia legível dos documentos pessoais, sob pena de indeferimento 

do pedido. Às providencias. Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001581-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PRISCILA CORREA OAB - SP246959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO INTERDIÇÃO Vistos, Considerando-se o preceituado pelo 

artigo 749 do Código de Processo Civil, Intime-se a parte autora para que 

no prazo de 15 (quinze) dias emende a inicial juntando aos autos prova da 

incapacidade do requeri, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se 

Expeça-se o necessário. Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020470-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. V. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO ALIMENTOS GRAVÍDICOS Vistos, Retifique-se o nome da ação 

junto ao sistema PJE, fazendo constar como “Ação de Alimentos 

Gravídicos” Processe-se em segredo de justiça. Recebo o feito nos 

termos do artigo 11 da Lei 11.804/2008, aplicando os artigos 1º, § 2º, da 

Lei 5478/68, concedendo o benefício da gratuidade da justiça. Concedo os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Versam os autos sobre Ação de Alimentos Gravídicos que 

ELIANE MESQUITA ALMEIDA, move em desfavor de HUDSON LUIZ VIEIRA 

SILVA, qualificados autos. Alega que manteve um breve relacionamento 

amoroso com o demandado e desse relacionamento resultou a gravidez. 

Expõe que o demandado não contribui no pagamento das despesas 

oriundas da gestação e que atualmente tem passado por privações. Após 

descrever os fatos e fundamentos jurídicos que sustentam sua pretensão, 

pugnou pelo recebimento da presente inicial com a fixação de alimentos 

gravídicos no valor equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento) do 

salário mínimo e a procedência do pedido ao final, por sentença. É o breve 

relato. Decido. Tratam os autos de Alimentos Gravídicos nos termos da Lei 

11.804/2008. Dispõe o Artigo 2º, da referida Lei. “Os alimentos de que 

trata esta Lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as 

despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela 

decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes à 

alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames 

complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições 

preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de 

outras que o juiz considere pertinentes”. Na forma da Lei 11.804 de 05 de 

novembro de 2008, que disciplina os alimentos gravídicos, em seu artigo 

6°, é certo que: “Art. 6º Convencido da existência de indícios da 

paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o 

nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as 

possibilidades da parte ré”. Ainda, acerca da possibilidade de fixação dos 

alimentos gravídicos, segue o julgado: Ementa: ALIMENTOS GRAVÍDICOS. 

O art. 6º da Lei nº 11.804 , que disciplina o direito a alimentos gravídicos, 

dispõe que estando o juiz convencido da existência de indícios da 

paternidade, fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento 

da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as 

possibilidades da parte ré. E há suficientes elementos nos autos para, 

mesmo em juízo de cognição incipiente e superficial, convencer acerca da 

paternidade que é imputada ao agravante. Quanto às suas possibilidades, 

é estudante universitário e, embora os indícios de que tenha despesas 

que extrapolam o valor de R$ 450,00 que recebe de mesada do seu pai, a 

fixação de alimentos provisórios em um salário mínimo se mostra elevada, 

na especificidade do caso. Sendo a decisão proferida ao início do feito, 

com o avançar da tramitação e da produção de provas contará o juiz do 

processo com maiores elementos para amparar decisão acerca do valor 

dos alimentos a serem prestados pelo agravante. DERAM PROVIMENTO 

EM PARTE. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70078404019, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 

Julgado em 13/09/2018). Portanto, a Lei estabelece que os alimentos 

gravídicos poderão ser fixados, desde que haja indícios da paternidade do 

ser em gestação. Considerando-se os fatos e a documentação 

apresentada, arbitro alimentos gravídicos, com base no artigo 6º da Lei 

11.804/08, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, 

depositados em conta bancária indicada na inicial. Considerando-se o 

artigo 334 do Código de Processo Civil, Lei n. 13105/2015, designo 

audiência de Conciliação para o dia 23/6/2020, às 13 horas. §8º do artigo 

334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. 

Cite-se a parte demandada, nos termos da inicial, com as advertências do 

artigo 695 e parágrafos do Código de Processo Civil. “Havendo interesse 

das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às 

terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj
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DECISÃO ALIMENTOS GRAVÍDICOS Vistos, Retifique-se o nome da ação 

junto ao sistema PJE, fazendo constar como “Ação de Alimentos 

Gravídicos” Processe-se em segredo de justiça. Recebo o feito nos 

termos do artigo 11 da Lei 11.804/2008, aplicando os artigos 1º, § 2º, da 

Lei 5478/68, concedendo o benefício da gratuidade da justiça. Concedo os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Versam os autos sobre Ação de Alimentos Gravídicos que 

ELIANE MESQUITA ALMEIDA, move em desfavor de HUDSON LUIZ VIEIRA 

SILVA, qualificados autos. Alega que manteve um breve relacionamento 

amoroso com o demandado e desse relacionamento resultou a gravidez. 

Expõe que o demandado não contribui no pagamento das despesas 

oriundas da gestação e que atualmente tem passado por privações. Após 

descrever os fatos e fundamentos jurídicos que sustentam sua pretensão, 

pugnou pelo recebimento da presente inicial com a fixação de alimentos 

gravídicos no valor equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento) do 

salário mínimo e a procedência do pedido ao final, por sentença. É o breve 

relato. Decido. Tratam os autos de Alimentos Gravídicos nos termos da Lei 

11.804/2008. Dispõe o Artigo 2º, da referida Lei. “Os alimentos de que 

trata esta Lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as 

despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela 

decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes à 

alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames 

complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições 

preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de 

outras que o juiz considere pertinentes”. Na forma da Lei 11.804 de 05 de 

novembro de 2008, que disciplina os alimentos gravídicos, em seu artigo 

6°, é certo que: “Art. 6º Convencido da existência de indícios da 

paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o 

nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as 

possibilidades da parte ré”. Ainda, acerca da possibilidade de fixação dos 

alimentos gravídicos, segue o julgado: Ementa: ALIMENTOS GRAVÍDICOS. 

O art. 6º da Lei nº 11.804 , que disciplina o direito a alimentos gravídicos, 

dispõe que estando o juiz convencido da existência de indícios da 

paternidade, fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento 

da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as 

possibilidades da parte ré. E há suficientes elementos nos autos para, 

mesmo em juízo de cognição incipiente e superficial, convencer acerca da 

paternidade que é imputada ao agravante. Quanto às suas possibilidades, 

é estudante universitário e, embora os indícios de que tenha despesas 

que extrapolam o valor de R$ 450,00 que recebe de mesada do seu pai, a 

fixação de alimentos provisórios em um salário mínimo se mostra elevada, 

na especificidade do caso. Sendo a decisão proferida ao início do feito, 

com o avançar da tramitação e da produção de provas contará o juiz do 

processo com maiores elementos para amparar decisão acerca do valor 

dos alimentos a serem prestados pelo agravante. DERAM PROVIMENTO 

EM PARTE. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70078404019, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 

Julgado em 13/09/2018). Portanto, a Lei estabelece que os alimentos 

gravídicos poderão ser fixados, desde que haja indícios da paternidade do 

ser em gestação. Considerando-se os fatos e a documentação 

apresentada, arbitro alimentos gravídicos, com base no artigo 6º da Lei 

11.804/08, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, 

depositados em conta bancária indicada na inicial. Considerando-se o 

artigo 334 do Código de Processo Civil, Lei n. 13105/2015, designo 

audiência de Conciliação para o dia 23/6/2020, às 13 horas. §8º do artigo 

334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. 

Cite-se a parte demandada, nos termos da inicial, com as advertências do 

artigo 695 e parágrafos do Código de Processo Civil. “Havendo interesse 

das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às 

terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. 1008185-94.2018.8.11.0002. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO 

DO IMÓVEL. REQUERENTE: LEDSON MARCOS DURIGON VARELA. 

REQUERIDA: ANA KATIA FARIAS BARROS. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO 

DO IMÓVEL proposta por LEDSON MARCOS DURIGON VARELA em 

desfavor de ANA KÁTIA FARIAS BARROS, pelos fatos e motivos 

dispostos na inicial (ID. 15267780). Pugna pelo reconhecimento da união 

estável. A inicial foi recebida no ID. 15530241, sendo indeferido o pedido 

de desocupação do imóvel. A demandada não foi citada (ID. 16452982), 

contudo, compareceu à audiência de Conciliação que restou infrutífera (ID. 

16500616). O Ministério Público deixou de se manifestar, por entender que 

inexistem motivos que justifiquem sua intervenção (ID. 17618767). 

Contestação encartada aos autos com pedido de reconvenção (ID. 

17019235). Impugnação à contestação (ID. 17601262). Concedido prazo 

para especificação de provas (ID. 18227690); as partes manifestaram-se 

(Requerente - 18796069) e (Requerido - 18974021). O processo foi 

saneado. Declarada a revelia da parte Requerida, diante da 

intempestividade da Contestação/Reconvenção (ID. 21234027). Audiência 

de Instrução e Julgamento realizada em 12/09/2019 às 14 horas (ID. 

21234027). É o relatório. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL proposta 

por LEDSON MARCOS DURIGON VARELA em desfavor de ANA KATIA 

FARIAS BARROS, pelos fatos descritos nos autos. Do reconhecimento da 

união estável. Para caracterizar a união estável, podemos enumerar os 

seguintes elementos constitutivos, segundo os ensinamentos de Sílvio de 

Salvo Venosa (Direito Civil, Direito de Família, v. VI, 7ª ed, p. 39-42): 

estabilidade e durabilidade, continuidade da relação, publicidade e o 

objetivo de constituição de família. Sem prejuízo de outros requisitos 

apontados pela doutrina como o dever de fidelidade, a unicidade de 

companheiro entre outros. Considerando a documentação acostada aos 

autos, bem como a argumentação formulada pela defesa em sua 

manifestação derradeira, na Audiência de Instrução (23854267), 

verifica-se que a união estável restou comprovada pelo período de 08 

(oito) anos. Estabelece o artigo 374, II, do Código de Processo Civil que 

não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados 

pela parte contrária. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é 

no sentido de que: ”o propósito de constituir família, alçado pela lei de 

regência como requisito essencial à constituição da união estável (...) não 

consubstancia mera proclamação, para o futuro, da intenção de constituir 

uma família. É mais abrangente. Esta deve se afigurar presente durante 

toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com 

irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. É dizer: a família 

deve, de fato, restar constituída.” (REsp 1454643/RJ, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 

10/03/2015). No caso em análise, está suficientemente comprovado que 

os litigantes tinham a intenção de constituir família, tanto é que conviveram 

por 08 (oito) anos e eram reconhecidos por parentes e amigos como 

entidade familiar, nos termos do disposto no artigo 1.723 do Código Civil, 

que assim preceitua: “Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a 

união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência 

pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 

constituição de família”. O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul já se manifestou: “APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO 

ESTÁVEL. TERMO FINAL. PARTILHA. 1. Sabidamente, para ser 

reconhecida a união estável, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil, é 

necessária “a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo 

de constituição de família”. Em que pesem as ponderações da apelante, a 

prova produzida nos autos evidencia que as partes conviveram em união 

estável no período apontado na sentença. 2. A sub-rogação é exceção à 

regra da comunicabilidade e somente pode ser reconhecida quando 
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cabalmente comprovada, o que não ocorreu quanto ao veículo, motivo pelo 

qual correta a partilha do valor das parcelas do financiamento pagas na 

constância da união estável. RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação Cível, 

Nº 70082274796, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 14-08-2019). “DISSOLUÇÃO 

DE UNIÃO ESTÁVEL. TERMO FINAL. PARTILHA DE BENS. DIREITOS E 

AÇÕES SOBRE IMÓVEIS. BENFEITORIAS. SUB-ROGAÇÃO. PROVA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. 1. Constitui união estável a 

convivência sob o mesmo teto, com publicidade e notoriedade, 

evidenciando uma comunhão de vida e de interesses. 2. Se a própria 

falecida registrou ocorrência policial informando que estava separada do 

autor desde dezembro de 2012, mas permitiu que ele voltasse a residir na 

mesma casa que ela após ele ser solto, destacando que se mantinham 

separados, não é possível considerar como termo final da relação a data 

da primeira internação hospitalar dela, somente por ter sido o 

ex-companheiro o responsável. 3. Comprovada a união estável havida 

entre as partes, devem ser partilhados de forma igualitária todos os bens 

adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco 

importando qual tenha sido a colaboração prestada. 4. A sub-rogação é 

exceção à regra da comunicabilidade e somente pode ser reconhecida 

quando cabalmente comprovada, o que não ocorreu com o imóvel 

localizado na rua Elvira D. e o sítio. 5. Comprovado mediante prova 

testemunhal que o imóvel da rua Dr. Barcelos nº 1.541 foi adquirido e, 

ampliado durante a união estávelhavida entre o autor e a falecida, correta 

a partilha dos direitos e ações sobre o terreno e benfeitorias, com 

apuração em liquidação de sentença, assim como corretamente foi 

determinado em relação às benfeitorias efetuadas no imóvel situado na 

mesma rua, no nº 1.551. 6. A fixação dos honorários sucumbenciais deve 

observar o disposto no art. 85, §2º, do CPC, pois em liquidação de 

sentença será possível aferir o proveito econômico obtido pelo autor. 

Recurso adesivo do autor e recurso da sucessora RITA C. parcialmente 

providos e recurso do sucessor JORGE desprovido. (Apelação Cível, Nº 

70080340300, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 14-08-2019). 

Assim sendo, faz-se plenamente comprovada a união existente entre as 

partes, vez que se encontra cristalina a intenção de constituir família, 

sendo esta pública e notória. Superada a questão do reconhecimento da 

união estável, passo à análise do pedido de partilha de bens. Da partilha 

de bens. A ausência de contrato escrito definindo as relações patrimoniais 

entre os conviventes na união estável implica no reconhecimento jurídico 

do regime da comunhão parcial de bens (artigo 1.725, do Código Civil), 

onde todos os bens amealhados durante o relacionamento são 

considerados fruto do trabalho comum, senão vejamos: “Art. 1.725. Na 

união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às 

relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de 

bens”. Portanto, quem vive em união estável e adquire algum bem, ainda 

que em nome próprio, não é seu titular exclusivo; trata-se de presunção 

“juris et de jure”, isto é, não admite prova em contrário, ressalvadas as 

exceções legais de incomunicabilidade, incumbindo a quem alega 

comprovar a situação que exclui o patrimônio da partilha, fato que se 

verifica no em análise. Explico. No caso em apreço, verifica-se que o 

imóvel descrito na exordial, foi objeto de Escritura Pública de Doação, em 

que os genitores do Requerente (AGNES AMANCIO VARELA e NAZIRA 

DURIGON VARELA) doaram o referido bem a seu filho (LEDSON MARCOS 

DURIGON VARELA), conforme documento encartado - ID. 15268121. 

Assim, excluem-se da meação no regime de comunhão parcial de bens, 

bem como na união estável, os bens adquiridos na constância do 

casamento/união por força de doação, nos termos do disposto no artigo 

1.659, I, do Código Civil, que assim dispõem: “Art. 1.659. Excluem-se da 

comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe 

sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os 

sub-rogados em seu lugar”; Dessa maneira, o imóvel descrito na exordial 

não deve ser partilhado entre os litigantes, vez que é fruto de doação dos 

genitores do Requerente, devendo a Requerida, no prazo máximo e 

improrrogável de 15 (quinze) dias desocupar o imóvel em que residia com 

o autor durante a união. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos 

termos do disposto no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

reconhecer a existência da união estável havida entre o requerente 

LEDSON MARCOS DURIGON VARELA e a requerida ANA KATIA FARIAS 

BARROS pelo período aproximado de 08 (oito) anos, restando prejudicada 

a partilha do bem adquirido durante a união, vez que fruto de doação dos 

genitores do requerente. Sem custas e honorários. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. 1008185-94.2018.8.11.0002. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO 

DO IMÓVEL. REQUERENTE: LEDSON MARCOS DURIGON VARELA. 

REQUERIDA: ANA KATIA FARIAS BARROS. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO 

DO IMÓVEL proposta por LEDSON MARCOS DURIGON VARELA em 

desfavor de ANA KÁTIA FARIAS BARROS, pelos fatos e motivos 

dispostos na inicial (ID. 15267780). Pugna pelo reconhecimento da união 

estável. A inicial foi recebida no ID. 15530241, sendo indeferido o pedido 

de desocupação do imóvel. A demandada não foi citada (ID. 16452982), 

contudo, compareceu à audiência de Conciliação que restou infrutífera (ID. 

16500616). O Ministério Público deixou de se manifestar, por entender que 

inexistem motivos que justifiquem sua intervenção (ID. 17618767). 

Contestação encartada aos autos com pedido de reconvenção (ID. 

17019235). Impugnação à contestação (ID. 17601262). Concedido prazo 

para especificação de provas (ID. 18227690); as partes manifestaram-se 

(Requerente - 18796069) e (Requerido - 18974021). O processo foi 

saneado. Declarada a revelia da parte Requerida, diante da 

intempestividade da Contestação/Reconvenção (ID. 21234027). Audiência 

de Instrução e Julgamento realizada em 12/09/2019 às 14 horas (ID. 

21234027). É o relatório. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL proposta 

por LEDSON MARCOS DURIGON VARELA em desfavor de ANA KATIA 

FARIAS BARROS, pelos fatos descritos nos autos. Do reconhecimento da 

união estável. Para caracterizar a união estável, podemos enumerar os 

seguintes elementos constitutivos, segundo os ensinamentos de Sílvio de 

Salvo Venosa (Direito Civil, Direito de Família, v. VI, 7ª ed, p. 39-42): 

estabilidade e durabilidade, continuidade da relação, publicidade e o 

objetivo de constituição de família. Sem prejuízo de outros requisitos 

apontados pela doutrina como o dever de fidelidade, a unicidade de 

companheiro entre outros. Considerando a documentação acostada aos 

autos, bem como a argumentação formulada pela defesa em sua 

manifestação derradeira, na Audiência de Instrução (23854267), 

verifica-se que a união estável restou comprovada pelo período de 08 

(oito) anos. Estabelece o artigo 374, II, do Código de Processo Civil que 

não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados 

pela parte contrária. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é 

no sentido de que: ”o propósito de constituir família, alçado pela lei de 

regência como requisito essencial à constituição da união estável (...) não 

consubstancia mera proclamação, para o futuro, da intenção de constituir 

uma família. É mais abrangente. Esta deve se afigurar presente durante 

toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com 

irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. É dizer: a família 

deve, de fato, restar constituída.” (REsp 1454643/RJ, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 

10/03/2015). No caso em análise, está suficientemente comprovado que 

os litigantes tinham a intenção de constituir família, tanto é que conviveram 

por 08 (oito) anos e eram reconhecidos por parentes e amigos como 

entidade familiar, nos termos do disposto no artigo 1.723 do Código Civil, 

que assim preceitua: “Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a 

união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência 

pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 

constituição de família”. O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
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Grande do Sul já se manifestou: “APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO 

ESTÁVEL. TERMO FINAL. PARTILHA. 1. Sabidamente, para ser 

reconhecida a união estável, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil, é 

necessária “a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo 

de constituição de família”. Em que pesem as ponderações da apelante, a 

prova produzida nos autos evidencia que as partes conviveram em união 

estável no período apontado na sentença. 2. A sub-rogação é exceção à 

regra da comunicabilidade e somente pode ser reconhecida quando 

cabalmente comprovada, o que não ocorreu quanto ao veículo, motivo pelo 

qual correta a partilha do valor das parcelas do financiamento pagas na 

constância da união estável. RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação Cível, 

Nº 70082274796, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 14-08-2019). “DISSOLUÇÃO 

DE UNIÃO ESTÁVEL. TERMO FINAL. PARTILHA DE BENS. DIREITOS E 

AÇÕES SOBRE IMÓVEIS. BENFEITORIAS. SUB-ROGAÇÃO. PROVA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. 1. Constitui união estável a 

convivência sob o mesmo teto, com publicidade e notoriedade, 

evidenciando uma comunhão de vida e de interesses. 2. Se a própria 

falecida registrou ocorrência policial informando que estava separada do 

autor desde dezembro de 2012, mas permitiu que ele voltasse a residir na 

mesma casa que ela após ele ser solto, destacando que se mantinham 

separados, não é possível considerar como termo final da relação a data 

da primeira internação hospitalar dela, somente por ter sido o 

ex-companheiro o responsável. 3. Comprovada a união estável havida 

entre as partes, devem ser partilhados de forma igualitária todos os bens 

adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco 

importando qual tenha sido a colaboração prestada. 4. A sub-rogação é 

exceção à regra da comunicabilidade e somente pode ser reconhecida 

quando cabalmente comprovada, o que não ocorreu com o imóvel 

localizado na rua Elvira D. e o sítio. 5. Comprovado mediante prova 

testemunhal que o imóvel da rua Dr. Barcelos nº 1.541 foi adquirido e, 

ampliado durante a união estávelhavida entre o autor e a falecida, correta 

a partilha dos direitos e ações sobre o terreno e benfeitorias, com 

apuração em liquidação de sentença, assim como corretamente foi 

determinado em relação às benfeitorias efetuadas no imóvel situado na 

mesma rua, no nº 1.551. 6. A fixação dos honorários sucumbenciais deve 

observar o disposto no art. 85, §2º, do CPC, pois em liquidação de 

sentença será possível aferir o proveito econômico obtido pelo autor. 

Recurso adesivo do autor e recurso da sucessora RITA C. parcialmente 

providos e recurso do sucessor JORGE desprovido. (Apelação Cível, Nº 

70080340300, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 14-08-2019). 

Assim sendo, faz-se plenamente comprovada a união existente entre as 

partes, vez que se encontra cristalina a intenção de constituir família, 

sendo esta pública e notória. Superada a questão do reconhecimento da 

união estável, passo à análise do pedido de partilha de bens. Da partilha 

de bens. A ausência de contrato escrito definindo as relações patrimoniais 

entre os conviventes na união estável implica no reconhecimento jurídico 

do regime da comunhão parcial de bens (artigo 1.725, do Código Civil), 

onde todos os bens amealhados durante o relacionamento são 

considerados fruto do trabalho comum, senão vejamos: “Art. 1.725. Na 

união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às 

relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de 

bens”. Portanto, quem vive em união estável e adquire algum bem, ainda 

que em nome próprio, não é seu titular exclusivo; trata-se de presunção 

“juris et de jure”, isto é, não admite prova em contrário, ressalvadas as 

exceções legais de incomunicabilidade, incumbindo a quem alega 

comprovar a situação que exclui o patrimônio da partilha, fato que se 

verifica no em análise. Explico. No caso em apreço, verifica-se que o 

imóvel descrito na exordial, foi objeto de Escritura Pública de Doação, em 

que os genitores do Requerente (AGNES AMANCIO VARELA e NAZIRA 

DURIGON VARELA) doaram o referido bem a seu filho (LEDSON MARCOS 

DURIGON VARELA), conforme documento encartado - ID. 15268121. 

Assim, excluem-se da meação no regime de comunhão parcial de bens, 

bem como na união estável, os bens adquiridos na constância do 

casamento/união por força de doação, nos termos do disposto no artigo 

1.659, I, do Código Civil, que assim dispõem: “Art. 1.659. Excluem-se da 

comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe 

sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os 

sub-rogados em seu lugar”; Dessa maneira, o imóvel descrito na exordial 

não deve ser partilhado entre os litigantes, vez que é fruto de doação dos 

genitores do Requerente, devendo a Requerida, no prazo máximo e 

improrrogável de 15 (quinze) dias desocupar o imóvel em que residia com 

o autor durante a união. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos 

termos do disposto no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

reconhecer a existência da união estável havida entre o requerente 

LEDSON MARCOS DURIGON VARELA e a requerida ANA KATIA FARIAS 

BARROS pelo período aproximado de 08 (oito) anos, restando prejudicada 

a partilha do bem adquirido durante a união, vez que fruto de doação dos 

genitores do requerente. Sem custas e honorários. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015195-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 

(ADVOGADO(A))

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PARTILHA DE BENS Vistos. PATRICIA ALVES DOS SANTOS 

ingressou com pedido de PARTILHA DE BENS em face de LEANDRO 

SOARES DE SOUZA, alegando que conviveu com o requerido até o dia 29 

de outubro de 2017, tendo a união dissolvida por força de uma mediação 

ocorrida no Centro Judiciário de Solução de Conflitos dessa comarca (ID 

25141100) Informa que na mediação ficou acordado que o bem imóvel 

seria partilhado em ocasião posterior. É o relatório. DECIDO. A Mediação 

que tramitou perante Centro Judiciário de Solução de Conflitos dessa 

comarca, mencionou expressamente que a partilha do bem imóvel seria 

feita em outra ocasião. Cite-se a parte requerida, com observância dos §§ 

1º, 3º e 4º, Artigo 695 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, 

para comparecer a Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

11/3/2020, às 15 horas (Artigo 695, § 2º do Código de Processo Civil), 

fazendo-se constar que o prazo para contestação de 15 (quinze) dias, 

contar-se-á a partir da data da audiência de conciliação ou de mediação, 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. (Artigos 695 

e 697 do Código de Processo Civil). §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo 

interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, 

às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Intimem-se as partes Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015195-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 

(ADVOGADO(A))

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PARTILHA DE BENS Vistos. PATRICIA ALVES DOS SANTOS 

ingressou com pedido de PARTILHA DE BENS em face de LEANDRO 

SOARES DE SOUZA, alegando que conviveu com o requerido até o dia 29 

de outubro de 2017, tendo a união dissolvida por força de uma mediação 

ocorrida no Centro Judiciário de Solução de Conflitos dessa comarca (ID 

25141100) Informa que na mediação ficou acordado que o bem imóvel 

seria partilhado em ocasião posterior. É o relatório. DECIDO. A Mediação 

que tramitou perante Centro Judiciário de Solução de Conflitos dessa 
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comarca, mencionou expressamente que a partilha do bem imóvel seria 

feita em outra ocasião. Cite-se a parte requerida, com observância dos §§ 

1º, 3º e 4º, Artigo 695 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, 

para comparecer a Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

11/3/2020, às 15 horas (Artigo 695, § 2º do Código de Processo Civil), 

fazendo-se constar que o prazo para contestação de 15 (quinze) dias, 

contar-se-á a partir da data da audiência de conciliação ou de mediação, 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. (Artigos 695 

e 697 do Código de Processo Civil). §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo 

interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, 

às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Intimem-se as partes Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-505 BUSCA E APREENSÃO INFÂNCIA E 

JUVENTUDE

Processo Número: 1051199-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERENCIA SPEDITA SANTOS OAB - MT6186-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO Vistos. Recebo os autos 

no estado em que se encontram. Versam os autos sobre Ação Cautelar 

Antecedente com Pedido de Liminar de Busca e Apreensão que 

FERNANDO DE ABREU BONAMIGO move em desfavor de LUDMILA DE 

SOUZA ROMANINI, qualificadas nos autos. Alega que é pai de REBECA 

ROMANINI BONAMIGO, nascida em 04 de março de 2016, conforme 

documento de ID n. 25840829. Relata que em processo que tramitou 

perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões dessa comarca 

ficou acordado o exercício da guarda compartilhada de Rebeca, bem como 

a sua convivência em finais de semana de forma alternada. Aduz que a 

requerida não vem cumprindo o acordo, tendo em vista que não entrega a 

criança para as pessoas encaminhadas para buscá-la. Pugna pela busca 

e apreensão da filha REBECA ROMANINI BONAMIGO. É o que merece 

relato. Decido. Embora o autor seja detentor da guarda compartilhada da 

infante não demostrou nos autos indício de que a criança esteja em 

situação de risco. A busca e apreensão de criança é medida 

extraordinária, considerando-se ainda que a infante encontra-se sob os 

cuidados da mãe. Nesse sentido são os julgados: Ementa: APELAÇÃO. 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. DISPUTA 

PELA GUARDA ENTRE OS PAIS E A AVÓ MATERNA. NÃO 

DEMONSTRADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A BUSCA E 

APREENSÃO. A busca e apreensão de menores é medida excepcional 

que somente se justifica mediante a comprovação de risco à segurança e 

ao bem-estar do infante, o que não se verifica no caso. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70059840124, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em: 11-06-2014). Assunto: 1-GUARDA DE FILHOS, MENOR SOB A 

GUARDA DOS AVÓS MATERNOS, INTERESSE DO MENOR. Referência 

legislativa: LF-8069 DE 1990 ART-33 CC-1583 Diante dos fatos noticiados, 

INDEFIRO a liminar pleiteada. Cite-se a parte requerida, para contestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, com as advertências que alude o artigo 306, do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001429-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. G. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO PJE – 1001429-06.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS REQUERENTE: I.B.G., representada por sua genitora MARIA 

AUXILIADORA BARBOSA. REQUERIDO: LUIZ ANSELMO GUIDES. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por I.B.G., representada 

por sua genitora MARIA AUXILIADORA BARBOSA, em face de seu genitor 

LUIZ ANSELMO GUIDES, conforme os fatos narrados na exordial (ID. 

4853822). A inicial foi recebida (ID. 5005926). Consoante a modificação do 

endereço da requerente (ID. 27258710) esta postula a remessa dos autos 

à Comarca de Cuiabá - MT. É o relatório. DECIDO. A competência para 

processar e julgar ações que versam sobre alimentos é do juízo da 

comarca na qual reside a parte alimentada. Uma vez que a parte 

requerente mudou-se para a Comarca de Cuiabá - MT, inexistem óbices ao 

pedido de remessa dos autos aquela Comarca, especialmente porque, a 

questão em debate se trata de verdadeira necessidade de atendimento às 

exigências do devido processo legal. O artigo 53, II do Código de Processo 

Civil, estabelece que será competente para a propositura de ações em que 

se pede alimentos o domicílio do alimentado, senão vejamos: “Art. 53. É 

competente o foro: (...) II - de domicílio ou residência do alimentando, para 

a ação em que se pedem alimentos;” De mesmo norte, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente determina que a competência para processar e 

julgar ações que envolvam interesse de criança/adolescente é do domicílio 

de seus pais ou responsáveis, verbis: “Art. 147 – A competência será 

determinada: I – pelo domicílio dos pais ou responsáveis; II- pelo lugar onde 

se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável”. 

Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal já decidiu 

caso semelhante, senão vejamos: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FORO DE 

RESIDÊNCIA DO MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO PROVIDO 

PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Embora a regra 

de competência prevista no art. 53 do CPC seja relativa, nas ações em que 

envolvam criança e adolescente não será aplicada, devendo ser 

observada a regra de competência fixada no art. 147 do ECA, que fora 

elevada para categoria de absoluta. 2. A competência para processar e 

julgar as ações que envolvam interesse de menor é o do foro de seu 

domicílio. 3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo 

Suscitado”. (TJ-DF 07141062720188070000 - Segredo de Justiça 

0714106-27.2018.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data 

de Julgamento: 11/12/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado 

no PJe: 08/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, para 

preservar direito e interesse prevalente da alimentada, declino da 

competência à em favor de uma das Varas Especializadas de Família e 

Sucessão da Comarca de Cuiabá - MT, para o processamento e 

julgamento da presente lide. Assim, remetam-se os autos para 

redistribuição àquele Juízo com as homenagens de estilo. Procedam-se as 

baixas e anotações de praxe. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004954-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. O. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Autos n. 1004954-25.2019 - PJE AÇÃO DE GUARDA COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA COMULADA COM ALIMENTOS Vistos, 

Acolho a emenda à inicial ID. 21086018. Retifique-se o nome da Ação junto 

ao sistema PJE, fazendo constar como “AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA COMULADA COM ALIMENTOS”. Diante da 

cumulação de pedidos, o processo seguirá o procedimento comum (Artigo 

327 do Código de Processo Civil). Recebo o feito nos termos da Lei 

13.058/14. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, conforme 

preceituado pelo Artigo 98 do Código de Processo Civil. Versam os autos 
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sobre AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE ALIMENTOS E TUTELA 

ANTECIPADA que JÉSSICA SOUZA BRUNO move em desfavor de 

MATHEUS SILVA OLIVEIRA, todos qualificados nos autos. Afirma que é 

genitora de MARIA GABRIELA OLIVEIRA SOUZA BRUNO, nascida em 1º 

de março de 2019 fruto de um relacionamento com o requerido. Relata que 

a criança encontra-se sob seus cuidados e guarda de fato. Afirma que o 

genitor da infante não contribui com as despesas para sua criação. 

Requer liminarmente a regulamentação da guarda e fixação de alimentos 

em favor da filha. Junta documentos. É o relato. Decido. Quanto ao pedido 

de liminar de fixação de verba alimentar em favor da filha, defiro-o. Face 

aos elementos de que disponho e ainda por não constar nos autos 

comprovação dos rendimentos do requerido, arbitro alimentos provisórios, 

com base no artigo 4º da Lei 5478/68, no valor equivalente a 30% (trinta 

por cento do salário mínimo), pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, a 

partir da citação, depositados em conta bancária indicada no documento 

de ID n. 21086322, pág. 10, letra “f”. Considerando-se o artigo 334 do 

Código de Processo Civil, Lei n. 13105/2015, designo audiência de 

Conciliação para o dia 05/3/2020, às 13horas. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. Em relação ao 

pedido de Guarda, com a publicação da Lei 13.058, de 22 de dezembro 

2014, houve alteração dos artigos. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código 

Civil, visando estabelecer o significado da expressão “guarda 

compartilhada” e dispor sobre sua aplicação. Extrai-se do artigo 1.584, § 

2°, do Código Civil, que: “Quando não houver acordo entre a mãe e o pai 

quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a 

exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se 

um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do 

menor”. Não obtida a conciliação ou mediação, em atenção ao pedido 

liminar, considerando os fatos narrados na inicial, encontrando-se ambos 

os genitores aptos a exercer o poder familiar e não havendo manifestação 

no sentido de não exercer a guarda em relação ao infante, DEFIRO a 

GUARDA COMPARTILHADA, em atenção ao artigo 1.584, § 2°, do Código 

Civil, alterado recentemente pela Lei 13.058/2014, com a convivência a ser 

exercida provisoriamente de forma livre. Cite-se a parte demandada, nos 

termos da inicial, com as advertências do artigo 695 e parágrafos do CPC. 

Havendo discordância, manifestem-se o genitor acerca da distribuição do 

tempo de convivência, indicando o período que atenda o melhor interesse 

do infante, considerando o ambiente escolar e a rotina, incluindo lazer. A 

necessidade de estudo social ou multidisciplinar será analisada 

posteriormente em razão da conveniência do Juízo. “Havendo interesse 

das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às 

terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Expeça-se o termo de guarda 

compartilhada; notifique-se o Ministério Público e intimem-se as partes. Às 

providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010585-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CRUZ DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL Vistos, Recebo os autos 

no estado em que se encontram. Versam os autos sobre AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS que SEBASTIÃO MOTA 

move em desfavor de MARIA DA CRUZ DA SILVA, ambos qualificadas 

nos autos. Informa que conviveu com a requerida de abril de 2018 a 

agosto de 2019. Relata que do relacionamento não adveio nascimento de 

filhos Alega que durante a convivência adquiriram bens conforme 

descritos na inicial. Requer o reconhecimento e dissolução da união e 

partilha dos bens e prestação de contas pela requerida. É o que merece 

relato. Decido. Recebo o feito como Ação Declaratória de União Estável. 

Proceda-se a nova autuação ao feito. Retifique-se junto ao Distribuidor. 

Cite-se a parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 

do Código de Processo Civil, intimando-se as partes, para comparecer a 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 04/3/2020 às 15:30 horas 

(Artigo 695, § 2º do Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o 

prazo para contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição. (Artigos 695 e 697 do Código de Processo 

Civil). §8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular 

acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 

16:00 horas”. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006043-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PRETEL FEITOSA OAB - MT13368-O (ADVOGADO(A))

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT14947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (trinta) DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MM.ª JUÍZA DE DIREITO EULICE 

JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI. PROCESSO n. 

1006043-54.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 36.000,00 ESPÉCIE: 

[Honorários Advocatícios, Alimentos, Guarda, Investigação de 

Paternidade]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

SAMANTA REGINA DE SOUZA POLO PASSIVO: FRANCISCO JOSINALDO 

DE OLIVEIRA (inscrito no CPF n. 668.928.563-49 e no RG 283106094 

SSP/CE), ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

"Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade com Retificação de 

Registro c/c Alimentos que CECÍLIA ALVES DE SOUZA, representada por 

sua genitora, Sr.ª SAMANTA REGINA DE SOUZA, move em face de 

FRANCISCO JOSINALDO DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos. Em 

suma, a requerente afirma que é filha do requerido, haja vista um 

relacionamento amoroso que sua genitora manteve com este. Afirma que 

se comprometeu em registrá-la, bem como ajudar financeiramente a 

genitora, contudo, não o fez, razão pela qual busca a tutela jurisdicional. 

Requer, ainda, em sede de antecipação de tutela, a fixação de alimentos 

no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) e, no mérito, a procedência 

dos pedidos iniciais, retificando o assento de nascimento da infante. 

DECISÃO: "Vistos.Uma vez que as consultas realizadas junto aos 

sistemas disponíveis a esse Juízo retornaram com a informação de que a 

parte requerida reside no endereço declinado na exordial (Rua B, n. 631, 

Parque Montenegro II, CEP 60751-240, Fortaleza – CE), determino a citação 

de FRANCISCO JOSINALDO DE OLIVEIRA via edital – prazo 30 (trinta) 

dias. Às providências." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 
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contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JOANNE DA SILVA MESQUITA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000071-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ALEXANDRINA DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON CANDIDO GOMES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE ALIMENTOS. Vistos, Processe-se em segredo de 

justiça. Recebo os autos nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei 5478/68. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Face aos elementos de que disponho e ainda 

por não constar nos autos comprovação dos rendimentos do requerido, 

arbitro alimentos provisórios, com base no artigo 4º da Lei 5478/68, no 

valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, pagos até o 

dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, depositados em conta 

bancária indicada na inicial. Considerando-se o preceituado pelo Paragrafo 

Único do Artigo 693 do Código de Processo Civil, mantenho o rito do 

processamento pela Lei 5.478/68. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes a fim de que compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento que designo para o dia 02/07/2020, às 14:30 horas, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

extinção e arquivamento do processo e da parte requerida em confissão e 

revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado, passando-se, 

em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000077-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE PARRA BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO VINICIUS DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE Vistos, Concedo os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Considerando-se o artigo 334 do Código de Processo Civil, 

Lei n. 13105/2015, designo audiência de Conciliação para o dia 1º de julho 

de 2020, às 15:30 horas. §8º do artigo 334 - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Cite-se a parte demandada, nos 

termos da inicial, com as advertências do artigo 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil. “Havendo interesse das partes em entabular 

acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 

horas”. Intime-se. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001079-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE KEMPNER DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DE FRANCA NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE ALIMENTOS. Vistos, Processe-se em segredo de 

justiça. Recebo os autos nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei 5478/68. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Face aos elementos de que disponho e ainda 

por não constar nos autos comprovação dos rendimentos do requerido, 

arbitro alimentos provisórios, com base no artigo 4º da Lei 5478/68, no 

valor equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo, pagos 

até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, depositados em conta 

bancária indicada na inicial. Ressalto que o referido valor não incide sobre 

o 13º salário e férias do demandado. Considerando-se o preceituado pelo 

Paragrafo Único do Artigo 693 do Código de Processo Civil, mantenho o 

rito do processamento pela Lei 5.478/68. Cite-se o requerido e intimem-se 

as partes a fim de que compareçam à audiência de Conciliação, Instrução 

e Julgamento que designo para o dia 02/7/2020, às 15 horas, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

extinção e arquivamento do processo e da parte requerida em confissão e 

revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado, passando-se, 

em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001247-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUILINA LEITE RODRIGUES (INVENTARIANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ALVES SANTOS OAB - MT23520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO ALVARÁ Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 98 do CPC/2015. Acerca do pedido inicial, 

ouça-se o Ministério Público. Oficie-se a Caixa Econômica Federal para 

informar existência de valores de qualquer natureza existentes em nome 

do “de cujos” Intime-se a parte autora para que junte aos autos cópia de 

certidão de dependentes junto ao INSS. Às providências. Eulice Jaqueline 

da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002242-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA VALENTIN DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DIVÓRCIO CONSENSUAL Vistos, Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Recebo o feito, observando o determinado no artigo 693 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido consensual, os 

requerentes poderão comparecer em juízo para audiência de tentativa de 

conciliação às terças-feiras, no horário das 13:00 às 16:00 horas. 

Intimem-se e cumpra-se, notificando-se o i. representante do Ministério 

Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002247-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA HELENA MAYUMI SHIMOKAWA (REQUERENTE)

EDSON KENJI SHIMOKAWA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DIVÓRCIO CONSENSUAL Vistos, Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Recebo o feito, observando o determinado no artigo 693 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido consensual, os 

requerentes poderão comparecer em juízo para audiência de tentativa de 

conciliação às terças-feiras, no horário das 13:00 às 16:00 horas. 

Intimem-se e cumpra-se, notificando-se o i. representante do Ministério 

Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003598-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA XIMENES BORRALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que a Intimação da Requerida não 

foi Publicada (19/12/2019) no DJE. IMPULSIONO esses autos para 

proceder nova publicação: Id nº 27639679 DESPACHO Processo: 

1003598-97.2016.8.11.0002. AUTOR(A): FERNANDA XIMENES 

BORRALHO RÉU: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 

Vistos... Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema 

Apolo, vez que se trata de Cumprimento de Sentença. Tratando-se de 

cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, mais em 

específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado os 

devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito (Id nº 27106205), no prazo de 15 dias. Em não sendo 

feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao débito multa e 

honorários em 10%. Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, 

acrescente-se multa e os honorários sobre o restante. Em não sendo 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, expeça-se desde 

logo mandado de penhora e avaliação. Intime-se ainda o executado para 

que apresente impugnação, nos termos do art. 525, do NCPC o prazo de 

15 dias a partir do prazo decorrido para pagamento. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito. 1º VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 5 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a) CFS SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003178-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON DE SOUZA (AUTOR)

MARIA DA GLORIA DA CRUZ SOUZA (AUTOR(A))

MARIA DA GLORIA DA CRUZ SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A R MORENO VEICULOS EIRELI - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE ENVIO - VIA CORREIO Certifico que 

nesta data foi encaminhada a Carta de Citação - Audiência DATA 

10/03/2020 HORA: 09:00, na central de correspondência para postagem. 

VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) TPO 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36861848

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003217-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/O 

(ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA EDUCACIONAL LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE ENVIO - VIA CORREIO Certifico que 

nesta data foi encaminhada uma Carta de Citação - Liminar - Audiência 

DATA 10/03/2020 HORA : 09:30, na central de Correspondência para 

postagem. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a) TPO SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290919 Nr: 10572-12.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHCL, HERONI BERNABE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA ROSA, EGON NEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA - 

OAB:14905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, GLEICY KELLY NUNES DE MELLO ACHITTI - 

OAB:13624/A

 Impulsiono estes autos para intimar o requerido Egon Neis, atraves do seu 

advogado para apresentação de memoriais, nestes autos, conforme 

determinação de fls.235, (autos apensos)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415386 Nr: 19529-94.2015.811.0002

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRAPIZZA IND COM ATAC. VAREJ PIZZAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - TELEFONIA FIXA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON HENRIQUE DE MORAES 

BARRADAS - OAB:14.157-E, SIMONY MARIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 15.447-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB /MT 13.245-

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para apresentar as 

contrarrazões da apelação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324782 Nr: 21173-43.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRAJÚ TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

TRANSPORTES ITAGIBA LTDA, HÉLIO RODRIGO DA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JENNER DE 

ARAUJO MOREIRA - OAB:OAB/RO2005

 Certifico que os embargos foram tempestivos. Impulsiono estes autos 

para intimar a parte requerida para manifestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351907 Nr: 17264-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERASMO CARLOS BRAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para impugnar a 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296267 Nr: 16570-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBF - INDUTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELACOM - CENTRAL LATINA DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL LTDA, ERALDO EDGAR LIMA, TEREZA FERREIRA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA OGLIARI - 

OAB:OAB/MT 9744, HEVERTON SCHORRO - OAB:10.095, JOSEMARA 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:25687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

a certidão do oficial de justiça

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005466-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR GERMANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEI COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1005466-08.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 351,77 ESPÉCIE: [Esbulho 

/ Turbação / Ameaça]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

ADEMAR GERMANO DE SOUZA Endereço: RUA VIOLETA, lt 06, (LOT JD 

FLORES) qd 2, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78142-594 POLO 

PASSIVO: Nome: ROSINEI COSTA CAMPOS Endereço: rua ladário, lt 03, qd 

18, jardim de alá, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar sobre a correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009274-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR OAB - MT10953-O 

(ADVOGADO(A))

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

LIDIANE LEMES DE CAMPOS OAB - MT25569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1009274-55.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 16.568,14 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: ANA CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA Endereço: RUA DA 

INDEPENDÊNCIA, 641, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78110-000 POLO PASSIVO: Nome: MRV PRIME PROJETO MT C 

INCORPORACOES SPE LTDA Endereço: RUA DO FLAMENGO, 145, 

JARDIM GUANABARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-675 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar sobre a correspodência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011133-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA XAVIER GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE EDUARDO VIANA MALACARNE OAB - MT18987/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

KÁTIA VERÔNICA SOARES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1011133-72.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: BRUNA XAVIER GOMES DE ARAUJO 

Endereço: RUA SÃO BENEDITO 05, 30, (LOT S MATEUS) quadra 16, SÃO 

MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-076 POLO PASSIVO: 

Nome: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA Endereço: RUA 

ADEL MALUF, 119, (RES SÃO JOSÉ), JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78040-783 Nome: KÁTIA VERÔNICA SOARES Endereço: RUA ADEL 

MALUF, 119, (RES SÃO JOSÉ), JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78040-783 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do autor, para, no prazo 

de 05(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida. 

VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000973-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA LOPES DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

FERMINIO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (REU)

POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO 

GROSSO URR/MT (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1000973-51.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer, Liminar]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: FERMINIO JOSE DA SILVA Endereço: RUA ÁGUA FRIA, 23, 

(LOT JD O VERDE), Quadra 43, CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78148-185 Nome: SELMA LOPES DOS SANTOS SILVA Endereço: RUA 

ÁGUA FRIA, 23, (LOT JD O VERDE), Quadra 43, CANELAS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78148-185 POLO PASSIVO: Nome: POSTAL SAUDE - 

CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS 

Endereço: EDIFÍCIO PALÁCIO DA AGRICULTURA, 5 e 6 andar, SBN 

QUADRA 1 BLOCO F, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70040-908 

Nome: POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL 

MATO GROSSO URR/MT Endereço: CDD CRISTO REI, 1087, AVENIDA DOM 

ORLANDO CHAVES 777, PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-971 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do autor, para, no prazo 

de 05(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida. 

VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007196-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR VIAGENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADONNA TUR LTDA (REU)

JOSE CELIO DOS SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1007196-25.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 34.586,79 ESPÉCIE: 

[Pagamento]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

FLYTOUR VIAGENS LTDA Endereço: AVENIDA JURUÁ, 641, ALPHAVILLE 

INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06455-010 POLO PASSIVO: Nome: 

MADONNA TUR LTDA Endereço: RUA MAJOR JOÃO VIEIRA, Qd 12, n. 

422, - ATÉ 875/876, CONSTRUMAT, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-320 Nome: JOSE CELIO DOS SANTOS Endereço: AVENIDA 

MANOEL JOSÉ DE ARRUDA, - DE 2265/2266 A 2863/2864, GRANDE 

TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-700 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014363-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANELIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT8328-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1014363-25.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 29.054,36 ESPÉCIE: 

[Descontos Indevidos, Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral, Empréstimos Compulsórios]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: ANELIA PEREIRA DA SILVA Endereço: rodovia, 364, sn, 

capão das antas, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO PAN Endereço: RUA CANDIDO MARIANO, 122, - ATÉ 887/888, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-150 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a 

correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002177-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA OAB - MT23108-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA GOLDEN LTDA (REU)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1002177-67.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 56.532,63 ESPÉCIE: 

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Perdas e Danos, Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS Endereço: RUA 

CARUARU, 07, (LOT JD ELDORADO), SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78150-608 POLO PASSIVO: Nome: LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Endereço: AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 675, - ATÉ 1025 - LADO ÍMPAR, JARDIM PETRÓPOLIS, 
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CUIABÁ - MT - CEP: 78070-122 Nome: IMOBILIARIA GOLDEN LTDA 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 6300, - DE 7899/7900 A 7989/7990, 

JARDIM SANTA MARTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-695 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar sobre a correpondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004942-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FRANCISCO MUNIZ OAB - MG53053 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (REU)

HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO (REU)

DALVA DE CAMPOS FERREIRA CARDOSO (REU)

HERMES GONÇALVES FERREIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1004942-11.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 1.092.188,99 ESPÉCIE: 

[Acessão]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

HILDA MARIA DA SILVA Endereço: Rua Catorze de Outubro, 183, Casa, 

Isidoro, MANHUMIRIM - MG - CEP: 36970-000 POLO PASSIVO: Nome: 

DALVA DE CAMPOS FERREIRA CARDOSO Endereço: AVENIDA COUTO 

MAGALHÃES, 1.685, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-400 Nome: HERMES GONÇALVES FERREIRA Endereço: 

AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 1.685, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Nome: HÉLCIO CARLOS VIANA 

PINTO Endereço: PRAÇA DO ROSÁRIO, 08, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78008-565 Nome: VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 1.685, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar sobre a correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004942-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FRANCISCO MUNIZ OAB - MG53053 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (REU)

HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO (REU)

DALVA DE CAMPOS FERREIRA CARDOSO (REU)

HERMES GONÇALVES FERREIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1004942-11.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 1.092.188,99 ESPÉCIE: 

[Acessão]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

HILDA MARIA DA SILVA Endereço: Rua Catorze de Outubro, 183, Casa, 

Isidoro, MANHUMIRIM - MG - CEP: 36970-000 POLO PASSIVO: Nome: 

DALVA DE CAMPOS FERREIRA CARDOSO Endereço: AVENIDA COUTO 

MAGALHÃES, 1.685, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-400 Nome: HERMES GONÇALVES FERREIRA Endereço: 

AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 1.685, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Nome: HÉLCIO CARLOS VIANA 

PINTO Endereço: PRAÇA DO ROSÁRIO, 08, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78008-565 Nome: VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 1.685, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar sobre a correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 228 de 353



localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014525-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE DA SILVA LOGISTICA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONY ELISANGELA ZUNOETA CASTRO 01782036105 (REU)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1014525-20.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Telefonia]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

EDIVALDO JOSE DA SILVA LOGISTICA EIRELI - ME Endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR JOÃO PONCE DE ARRUDA, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-376 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: desconhecido 

Nome: SIMONY ELISANGELA ZUNOETA CASTRO 01782036105 Endereço: 

RUA THEÓFILO DE SOUZA, (LOT C N S GUIA), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78130-140 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do 

autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a 

correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011414-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONY EMANUELLY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1011414-28.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 96.323,31 ESPÉCIE: 

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e 

devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: MONY EMANUELLY DA SILVA Endereço: RUA MAR CÁSPIO, 4, 

quadra 06 - casa 04, PARQUE ATLÂNTICO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78151-152 POLO PASSIVO: Nome: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA 

Endereço: Rodovia Mário Andreazza, s/n, Condomínio Verana, Petrópolis, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78144-902 Nome: CIPASA VARZEA 

GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Endereço: RUA 

JOAQUIM FLORIANO, 466, Comjunto 801 - 8 Andar, ITAIM BIBI, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04534-002 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do 

autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a 

correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001782-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUBRICON COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FREITAS VIEIRA OAB - MT15410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

ELIO DUARTE - EPP (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que, deixei de expedir mandado de 

citação a parte requerida HÉLIO DUARTE - EEP (RECICLA OLEOS), tendo 

em vista que, a manifestação de ID. 28874262 apresenta dois endereços 

distintos e apenas uma guia de comprovante de pagamento de diligência 

do Oficial de Justiça. Dessa forma, intimo a parte autora para que 

esclareça referente ao endereço correto, sendo assim, possível realizar a 

devida citação/intimação, considerando que a audiência designada se 

encontra com data próxima. Prazo: 05 dias. (Urgente) VÁRZEA GRANDE, 

5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402085 Nr: 12450-64.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ADRIANO HAACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LEILA MARIA BOABAID LEVI, LUCILA SOARES BOABAID, LOURIZA 

SOARES BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO, 

WATER NUNES DA SILVA BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208.972/SP

 Intimo a parte autora para manifestar- se no prazo de 5(dias) acerca da 

certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 530719 Nr: 4792-81.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA DEL REY IND. COM. LTDA, 

FRANCISCO PLOTHOW, WAGNER PEREIRA BOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Intimo a parte autora para manifestar- se no prazo de 5 (dias)acerca da 

certidão do do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56660 Nr: 2632-11.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COM. LTDA E.P.P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARTHUR BLEICH - REP. POR 

VIÚVA LORI ROCKEMBACH BLEICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7.032 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 Intimação do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o depósito 

da diligência do Oficial de Justiça, na conta eletrônica do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106224 Nr: 2124-26.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO TADEU MAZZOCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE FRUTAS MATO GROSSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROESE ZERWES - 

OAB:6.176, DANIEL MULLER DE ABREU LIMA - OAB:6.177, jane stelle 

beca santos - OAB:23. 432-0, SERGIO HENRIQUE DE B.M. EL HAGE - 

OAB:5703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDURADO MALUF 

PEREIRA - OAB:10 407

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA requerer o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez)dias, sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003710-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE GUIRATINGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS OAB - MT0019730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS EIRELI 

- ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003710-27.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória referente à ação proposta por 

ente federativo, logo, a competência é do Juízo da Fazenda Pública. Diante 

de tal circunstância, considerando a competência absoluta da Vara 

Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento deste 

feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 05 de fevereiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007566-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA KAROLINE DE AVILA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA MONACO LTDA - ME (REQUERIDO)

INGRID ARYANE PERALTA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI OAB - SP422389 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007566-67.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: ALANA KAROLINE DE AVILA OLIVEIRA REQUERIDO: AUTO 

ESCOLA MONACO LTDA - ME, INGRID ARYANE PERALTA DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS 

POR ACIDENTE DE TRÂNSITO E POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por ALANA KAROLINE DE AVILA OLIVEIRA em desfavor de 

AUTO ESCOLA MÔNACO LTDA. e INGRID ARYANE PERALTA DA SILVA, 

aduzindo, em síntese, que a segunda requerida colidiu em seu veículo com 

o carro da primeira requerida, tendo a segunda ré, ora condutora do carro, 

alegado que estava fazendo prova prática acompanhada do fiscal do 

DETRAN. Tem-se que a requerida Ingrid não foi encontrada para ser 

citada, conforme id. 17412816. De outra banda, devidamente citada, a 

requerida Autoescola Mônaco compareceu em audiência designada, 

conforme termo de id. 18354343 – Pág. 1-2. Vieram os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Compulsando os autos, denota-se 

que em audiência de conciliação a autora e a requerida Autoescola 

Mônaco firmaram acordo, no sentido de que a requerida forneceria a ficha 

cadastral completa da requerida Ingrid e denunciaria à lide o Estado de 

Mato Grosso e o Detran, abrindo mão dos honorários sucumbenciais, caso 

a autora desistisse da demanda quanto à autoescola, tendo a autora 

manifestado concordância com tais termos (id. 18354343 – Pág. 1-2). 

Sendo assim, nos termos do parágrafo único do art. 200 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito, tão somente com relação à requerida AUTOESCOLA 

MONÂCO LTDA, devendo o feito prosseguir quanto à requerida INGRID 

ARYANE PERALTA DA SILVA. Deixo de arbitrar honorários de 

sucumbência, haja vista o teor do acordo firmado entre as partes. No 

mais, no que se refere ao pedido de inclusão do Estado de Mato Grosso e 

do Detran no polo passivo da demanda, faz-se pertinente já que a ré Ingrid 

ainda não foi devidamente citada, todavia para a análise de tal pedido cabe 
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à parte demandante aditar a exordial, adequando os pedidos, as partes e 

qualificando-as corretamente, conforme previsão do artigo 319 do CPC. 

Desse modo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a autora 

promova o aditamento da exordial incluindo quem pretender no polo 

passivo, adequando os pedidos, as partes e qualificando-as 

corretamente, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Várzea 

Grande/MT, 04 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000265-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALENCAR CARDOSO (AUTOR(A))

VERONICE ANA CARDOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000265-35.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA AUXILIADORA ALENCAR CARDOSO, VERONICE ANA 

CARDOZO REU: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA, GOLDEM 

GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos. Antes de 

apreciar o pedido de homologação do acordo firmado entre a parte autora 

e a requerida CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA., a venha à 

requerida GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se possui alguma objeção à 

homologação do pacto, valendo o seu silêncio como concordância tácita 

acerca do acordo. Por fim, determino que a Secretaria adote as 

providências necessárias para o cadastro no sistema PJE dos patronos 

da empresa requerida CIC. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000219-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ALENCAR (AUTOR(A))

GESSI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

VALDIR FERREIRA DA MOTTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000219-46.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE DA SILVA ALENCAR, GESSI DE OLIVEIRA REU: CIC - CENTRAL DE 

IMOVEIS CUIABA LTDA, VALDIR FERREIRA DA MOTTA, GOLDEM GESTAO 

DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos, No id. 26455808 a parte 

autora requereu a desistência da demanda em relação a requerida 

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME. Considerando 

que a requerida foi devidamente citada, venha ela manifestar sobre o 

pedido de desistência, no prazo de cinco (05) dias, valendo o silêncio 

como concordância. Decorrido o prazo venham-me os autos conclusos 

para eventual homologação do acordo de id. 26455808. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010384-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ENCARNACION MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA APARECIDA RODRIGUES PRESTES (REU)

Leila Aparecida Prestes (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010384-89.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA ENCARNACION MARTINS DE SOUZA REU: LEILA APARECIDA 

RODRIGUES PRESTES, LEILA APARECIDA PRESTES Vistos. Compulsando 

os autos observo que a parte autora formulou pedido visando à realização 

de penhora online nas contas bancárias da requerida, sob a alegação de 

que este não realizou o pagamento voluntário da obrigação acordada nos 

autos (id. 26882155). Todavia, constato que nesta demanda não fora 

determinada a intimação da parte requerida para realizar o pagamento 

voluntário da dívida, conforme prevê o art. 513, § 2º, inciso II, CPC, razão 

pela qual indefiro por ora o pedido de penhora. Outrossim, acolho o pedido 

de id. 22924651, razão pela qual determino a intimação da devedora LEILA 

APARECIDA RODRIGUES PRESTES, por meio de carta com aviso de 

recebimento (art. 513, § 2º, inciso II, CPC), para cumprimento da obrigação 

de acordo com os cálculos de id. 22924658, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, 

art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Por fim, considerando 

que se trata de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, 

promovam-se as devidas anotações quanto à alteração da fase 

processual. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003598-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON BENEDITO FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003598-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

ARILSON BENEDITO FORTES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. No id. 

27823505 a parte autora requereu a desistência da demanda. 

Considerando que a parte requerida foi devidamente citada, venha ela 

manifestar sobre o pedido de desistência, no prazo de cinco (05) dias, 

valendo o silêncio como concordância. Decorrido o prazo venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005936-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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GEOSIO DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

JOSEFINA FELIX DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT4834-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HUMBERTO DEJAVITTE (REU)

RUTH DA SILVA DEJAVITTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013392-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO REAL DEJAVITTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013392-40.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

EXECUTADO: ADRIANO REAL DEJAVITTE Vistos, Compulsando os autos, 

observo que o documento acostado no id. 28100220 encontra-se total ou 

parcialmente ilegível, em desconformidade com o que preceitua o §1º, do 

art. 14, da Resolução n°. 185/2013, a qual institui o Sistema PJE, que assim 

dispõe: “Art. 14. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos 

digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos 

do Poder Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, 

pelas procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma 

força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e 

fundamentada de adulteração. § 1º Incumbirá àquele que produzir o 

documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar 

pela qualidade deste, especialmente quanto à sua legibilidade”. Outrossim, 

verifico que a assinatura constante no acordo (id. 28100220) não foi 

reconhecida firma e o executado não foi representado por um advogado 

constituído nos autos. Assim, determino venha o exequente, em 10 (dez) 

dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena de não homologação do 

pacto. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013395-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASMIN HEVELIN LARA DE ARAUJO GUANAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013395-92.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: YASMIN 

HEVELIN LARA DE ARAUJO GUANAES Vistos etc., À vista de que a 

assinatura constante no acordo (id. 26692585) não foi reconhecida firma 

e nem sequer aportou ao pacto procuração da requerida outorgando 

poder a terceiro ou advogado para transigir, determino venha o 

requerente, em 10 (dez) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena 

de não homologação do pacto. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011158-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LADHISLANA PAOLA FERREIRA GOLL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011158-85.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

EXECUTADO: LADHISLANA PAOLA FERREIRA GOLL Vistos, À vista de 

que a assinatura constante no acordo (id. 28079756) não foi reconhecida 

firma e nem sequer aportou ao pacto procuração da requerida outorgando 

poder a terceiro ou advogado para transigir, determino venha o 

requerente, em 10 (dez) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena 

de não homologação do pacto. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001799-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

HELDER GUIMARAES MARIANO OAB - MS18941 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA BARBARA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001799-48.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA EXECUTADO: CONSORCIO 

CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA BARBARA Vistos, À vista de que a 

assinatura constante no acordo (id. 27362243) não foi reconhecida firma 

e nem sequer aportou ao pacto procuração da requerida outorgando 

poder a terceiro ou advogado para transigir, determino venha o 

requerente, em 10 (dez) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena 

de não homologação do pacto. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003245-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE ELEN VIANA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003245-86.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA EXECUTADO: MONIQUE ELEN VIANA DE SOUZA Vistos. Venha o 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar, requerendo o que 

entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto que 

em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada do 

débito. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002270-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA BARBARA DILSHNEIDER DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EXECUTADO)

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT20298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002270-35.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

DAYANA BARBARA DILSHNEIDER DA COSTA EXECUTADO: PDG REALTY 

S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, GOLD DELOS 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Vistos. Considerando que 

houve a expedição da certidão de crédito no id. 21437531, aguarde-se o 

integral cumprimento da decisão de id. 17917850. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000174-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGO DE OLIVEIRA E SANTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGEM E ENG LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000174-47.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

FRIGO DE OLIVEIRA E SANTOS LTDA - ME EXECUTADO: SME SOCIEDADE 

DE MONTAGEM E ENG LTDA Vistos. Antes de analisar o pedido de id. 

26098539, venha a exequente esclarecer em que consiste a pretensão de 

expedição de “certidão de crédito”, tendo em vista que a inexistência de 

previsão legal para tanto. Oportunamente venham-me os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013688-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SILVA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013688-62.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: 

MARCELO SILVA VIEIRA Vistos. Aportou aos autos pedido da parte 

exequente para que a citação do executado ocorra por hora certa (id. 

2665510). Pois bem, indefiro a citação por hora certa, por entender que 

não foram preenchidos os requisitos do artigo 252 do CPC, uma vez que a 

citação por hora certa está condicionada a suspeita de ocultação pelo 

oficial de justiça. Logo incumbe ao meirinho, suspeitando de ocultação, 

realizar a citação por hora certa. Ademais, não há nos autos qualquer 

informação de que o requerido esteja se ocultado com a intenção de 

frustrar o ato citatório. Outrossim, determino que realiza nova tentativa de 

citação do executado no endereço informado nos autos. Ainda, 

salientando ao Sr. Oficial de Justiça que havendo suspeita de ocultação 

da requerida deverá adotar as providências necessárias para o 

cumprimento do art. 252, parágrafo único, do CPC. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000221-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MATHEUS VIEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000221-16.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

IGOR MATHEUS VIEIRA E SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Considerando o teor do julgamento do recurso de Agravo de 

Instrumento interposto pela requerida (id. 27607665) que determinou o 

rateio do pagamento dos honorários periciais entre as partes, bem como 

aliado ao fato de que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e 

diante da ausência prévia de recursos alocados no orçamento do Estado, 

conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento que será expedida 

certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos honorários 

correspondente a parte autora, em momento oportuno, conforme prevê o 

art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, 

nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: “Art. 507, § 3º – 

Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.” Outrossim, 

considerando que a requerida já realizou o depósito da sua cota parte 

referente aos honorários periciais (id. 27096291), expeça-se alvará em 

favor da requerida para levantamento do valor excedente de R$ 500,00 

(quinhentos reais), bem como intime-se o perito nomeado nos autos 

acerca do teor desta decisão. Após, cumpra-se os demais termos da 

decisão saneadora. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006157-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO MORAES ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006157-90.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JAIRO MORAES ARAUJO REU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE 

Vistos. Aportou aos autos petição de id. 27587985 no qual a parte 

requerida alega não possuir interesse na produção da prova pericial, 

razão pela qual requereu a sua isenção ao pagamento dos honorários 

periciais. Malgrado o teor dos fundamentos levantados pela parte autora, 

não vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico que possa 

alterar a convicção anteriormente formada na decisão de id. 26185392. 

Isso porque, conforme já mencionado na referida decisão existe dúvida 

acerca da assinatura constante no documento de id. 15442332. Posto 

isso, mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos. Outrossim, determino que parte requerida realize o depósito 

integral da cota parte dos HONORÁRIOS e apresente a via original do 

documento de id. 15442332, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, com a aplicação de 
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MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código de Processo Civil. Cumprida a 

determinação supra dê-se início a pericia determinada nos autos. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006641-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CONCEICAO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006641-08.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ALFREDO CONCEICAO DE BARROS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

Considerando que o perito nomeado nos autos informou a impossibilidade 

de realizar a perícia determinada nos autos (id. 26947919), nomeio como 

perito o Dr. George Salvador Brito Alves Lima, que poderá ser encontrado 

na Av. Rubens de Mendonça, n. 3061, Ed. Maison Royale, Apto 1002, 

Bairro Alvorada, Cuiabá, Cep: 78.050-000; e-mail: gsbalv@hotmail.com e 

george.salvador@terra.com.br; fone: 9221 0301; 3644 8594; 9981 1533, o 

qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da sua nomeação. 

Permanecem inalterados os demais dados da decisão de saneadora. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000495-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000495-48.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA RAMOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Considerando que o perito nomeado nos autos 

informou a impossibilidade de realizar a perícia determinada nos autos (id. 

26946304), nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329 - 

MT, médico perito, que poderá ser encontrado na Avenida Aclimação nº. 

265, Bosque da Saúde, Consultório anexo ao Hospital São Mateus (casa 

branca de esquina), telefone 65- 30512250/ 3051-2376, o qual deverá ser 

intimado para que tome ciência acerca da sua nomeação. Permanecem 

inalterados os demais dados da decisão de saneadora. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007195-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO LUCAS SOUSA BULSING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007195-40.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: SAVIO LUCAS SOUSA BULSING REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Compulsando os 

autos observo que a parte autora requereu a desistência do feito (id. 

25943103), porém a parte requerida manifestou discordância com o 

referido pedido (id. 26289317), bem como requereu que a parte autora 

renuncie ao direito que se funda a ação. Dessa forma, considerando que 

a parte requerida ofertou contestação nos autos, a parte autora não 

poderá, sem o consentimento do requerido, desistir da demanda (art. 485, 

§ 4º do CPC), razão pela qual o prosseguimento do feito é medida que se 

impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS 

REAIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE 

CONCORDÂNCIA DO RÉU. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. O pedido de 

desistência da ação, formulado após a apresentação de defesa pelo réu, 

depende da sua concordância. Hipótese em que o requerido manifestou 

discordância com a extinção do feito, explicitando seu interesse na 

obtenção de uma sentença, a fim de comprovar a titularidade do direito 

discutido. Uma vez que o processo não se encontra devidamente 

instruído, faz-se necessário o retorno dos autos à origem. Pedido de 

desistência apresentado antes da produção das provas. Sentença 

desconstituída. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70065322158, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 

05/07/2017) Assim, indefiro o pedido desistência do feito formulado pelo 

autor e no impulso, determino que a intimação da parte autora para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do eventual interesse na 

renuncia ao direito que se funda a ação. Decorrido o prazo venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpram-se. Intimem-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009130-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA DE BRANCO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009130-18.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALCIONE DE OLIVEIRA SILVA REU: SONIA APARECIDA DE 

BRANCO - ME Vistos, À vista da recusa devidamente justificada pelo 

perito anteriormente nomeado nos autos (id. 26371669), em sua 

substituição nomeio o perito Luiz Felipe Coimbra Gaborin, Engenheiro 

Mecânico - Crea MT 025069, com endereço na Rua F, Casa 6, Morada do 

Ouro, Setor Centro Sul. Cuiabá, MT; Fone: (65) 99678805 / e-mail: 

gaborin@gmail.com, o qual deverá ser intimado do teor da decisão de id. 

17629380. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009401-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA SECURITIZADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NC ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009401-90.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

NOVA SECURITIZADORA S.A. EXECUTADO: NC ALIMENTOS LTDA - ME 

Vistos. Da análise dos autos, verifico que a presente execução 

encontra-se suspensa em virtude da decisão proferida no id. 22138012 

dos autos associado. Assim, aguarde-se o julgamento dos autos em 

apenso. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003375-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUX CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (EXECUTADO)

P G INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SOGNO PEREIRA OAB - MT19710/O (ADVOGADO(A))

CARIN REGINA MARTINS AGUIAR OAB - SP221579 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003375-47.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

LUX CONTABILIDADE LTDA - ME EXECUTADO: COPA DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA, P G INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP 

Vistos, Compulsando os autos observo que a parte exequente pugnou 

pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada 

(id. 26001057). Dessa forma, considerando que o referido pedido deverá 

ser formulado através de procedimento próprio, venha à parte autora 

adequar o seu pedido nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, 

salientado, ainda, que deverá recolher as custas relativas a distribuição 

do incidente, sob pena de cancelamento da distribuição do referido 

incidente (art. 1.228, § 2º, da CNGC). Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001566-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU PINTO DE ANDRADE (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001566-17.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME REU: DIRCEU 

PINTO DE ANDRADE Vistos etc. Indefiro o pedido de renúncia ao mandato 

do advogado contratado pela parte requerente, visto que ele deixou de 

cumprir com os termos do art. 112, do CPC, já que não há nos autos prova 

de que a requerente fora cientificada quanto a renúncia supra. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002440-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÂNGELA CATARINA DE ARRUDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002440-02.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME REU: 

ÂNGELA CATARINA DE ARRUDA Vistos etc. Indefiro o pedido de renúncia 

ao mandato do advogado contratado pela parte requerente, visto que ele 

deixou de cumprir com os termos do art. 112, do CPC, já que não há nos 

autos prova de que a requerente fora cientificada quanto a renúncia 

supra. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003097-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT16518-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003097-12.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROSANGELA DOS SANTOS SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. No id. 28300747 a parte autora requereu a 

desistência da demanda. Considerando que a requerida foi devidamente 

citada, venha ela manifestar sobre o pedido de desistência, no prazo de 

cinco (05) dias, valendo o silêncio como concordância. Decorrido o prazo 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002997-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA GARCIA GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013694-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE NOBRE DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (REQUERIDO)

AUGUSTO CESAR MIRANDA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013655-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORENICE PEREIRA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 
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(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005957-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEIA MARIA MENDES DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

R. G. P. (REPRESENTADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008896-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO LEOPOLDO PENSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS16956-O 

(ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES VITOR ALVES ANDRADE (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009352-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PROCHSCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO GOMES VANDERLEI (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006494-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAY MOREIRA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006128-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A N DE AQUINO GARCIA MIRANDA-SUPERMERCADO -ME - ME 

(EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013429-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA ISABEL SOARES (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001626-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILENE ROSA DA SILVA BRANDAO (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010473-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PEREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007744-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE APARECIDA MARCALO (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007075-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA NOWICKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR MIRANDA ALMEIDA (REQUERIDO)

MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 
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retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003092-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO DE ARRUDA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ APPOLARI (REU)

ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (REU)

LUZIETE GONCALINA DA SILVA MORAES (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004962-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CESAR DA SILVA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010114-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGO DA SILVA PEGO (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003131-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE JAIR ELIAS PLASTER (AUTOR(A))

NUBIA HELENA DEMONER PLASTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

EDILBERT VIEIRA DOS SANTOS OAB - 689.723.341-20 

(REPRESENTANTE)

MILLENE ANNE DEMONER PLASTER SANTOS OAB - 001.729.651-01 

(REPRESENTANTE)

KEYLA MARA DEMONER PLASTER OAB - 956.969.461-00 

(REPRESENTANTE)

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA DEMONER PLASTER OAB - 024.472.761-92 (REPRESENTANTE)

JEFFERSON BULGARELLI GRELAK OAB - 008.171.499-88 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA IRANIR DE SOUZA DIAS (CONFINANTES)

VILMARA DA SILVA CAMPOS (CONFINANTES)

GEIBSON MOTTA (CONFINANTES)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003852-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEDYR MAX (REQUERIDO)

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUELE LEITE DAVID MOLINA OAB - MT25765/O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003852-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEDYR MAX (REQUERIDO)

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUELE LEITE DAVID MOLINA OAB - MT25765/O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012496-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERANICE RONDON DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012496-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERANICE RONDON DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009039-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIO POIER PEDRO (REQUERENTE)

DENIO POIER PEDRO 00867822155 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 237 de 353



EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009039-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIO POIER PEDRO (REQUERENTE)

DENIO POIER PEDRO 00867822155 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000871-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEBERT FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003558-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003558-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003613-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. A. N. S. (REQUERENTE)

V. J. D. N. S. (REQUERENTE)

E. A. D. N. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

DEBORA REGINA DO NASCIMENTO OAB - 017.503.011-13 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ULYSSES EDUARDO BORGES (REQUERIDO)

CÉLIA ALVES BORGES (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003613-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. A. N. S. (REQUERENTE)

V. J. D. N. S. (REQUERENTE)

E. A. D. N. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

DEBORA REGINA DO NASCIMENTO OAB - 017.503.011-13 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ULYSSES EDUARDO BORGES (REQUERIDO)

CÉLIA ALVES BORGES (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003613-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. A. N. S. (REQUERENTE)

V. J. D. N. S. (REQUERENTE)

E. A. D. N. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

DEBORA REGINA DO NASCIMENTO OAB - 017.503.011-13 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ULYSSES EDUARDO BORGES (REQUERIDO)

CÉLIA ALVES BORGES (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002045-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

WAGNER PEREIRA BOSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO CORREA DIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))
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Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002045-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

WAGNER PEREIRA BOSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO CORREA DIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002045-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

WAGNER PEREIRA BOSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO CORREA DIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006264-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DO NASCIMENTO AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006264-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DO NASCIMENTO AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004519-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA SANTOS DE OLIVEIRA OAB - 703.098.101-40 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004519-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA SANTOS DE OLIVEIRA OAB - 703.098.101-40 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011055-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO (AUTOR(A))

ITAMAR DA COSTA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA DA SILVA RIBEIRO OAB - MT10242-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO APARECIDO RENO (REU)

Outros Interessados:

NEDER ALVES DE SOUZA (CONFINANTES)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010902-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011009-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DA SILVA PINTO (AUTOR(A))

WILSON RODRIGUES CAVALCANTE (AUTOR(A))

JOAO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA RODRIGUES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011009-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DA SILVA PINTO (AUTOR(A))

WILSON RODRIGUES CAVALCANTE (AUTOR(A))

JOAO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA RODRIGUES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014034-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BRITO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014034-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BRITO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004633-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação retro.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005232-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DIAS JUNIOR (EXECUTADO)

ANDREA DEL VALLE DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005232-31.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ELIANE GOMES FERREIRA EXECUTADO: ANDREA DEL VALLE DIAS, 

CARLOS DIAS JUNIOR Vistos, Com vistas a conferir celeridade à 

prestação jurisdicional, realizei busca junto ao Sistema INFOJUD, a fim de 

averiguar as últimas 02 (duas) declarações de imposto de renda em nome 

do executado visando a busca bens passíveis de penhora, razão pela 

qual realizei a impressão das referidas declarações, as quais se 

encontram a disposição da parte exequente junto a Secretaria. Assim, 

determino à Secretaria deste juízo que adote as cautelas necessárias ao 

caso, arquivando as declarações de imposto de renda da executada em 

pasta própria. Em seguida procedi pesquisa junto ao sistema Renajud e 

verifiquei que o veículo registrado em nome da parte executada é objeto 

de Alienação Fiduciária, conforme se observa dos extratos em anexos. 

Deste modo, imperioso o indeferimento do pedido de restrição do aludido 

veículo, à vista de que o devedor fiduciário possui somente a posse direta 

do bem, sendo a sua propriedade e posse indireta do credor fiduciante. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

PENHORA DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O bem 

alienado fiduciariamente não pertence ao executado e sim à instituição 

financeira, por isso não pode ser penhorado para garantir execução 

promovida por outro credor.” (TJ-MT - AI 112255/2011, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/02/2012, 

Publicado no DJE 12/03/2012) Dessa forma, venha o exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que entender de direito para 

o prosseguimento do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007009-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007009-80.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REU: ALEX 

PIOVEZAN DE MIRANDA Vistos. Designada audiência de conciliação, esta 

restou prejudicada diante em virtude da parte requerida não ter sido não 

ter sido localizada no endereço declinado nos autos, sendo que a parte 

autora requereu a citação via edital. Pois bem, em cumprimento à 

recomendação do CNJ para que, antes de determinar a citação por edital, 

os juízes brasileiros tentem confirmar o endereço ou encontrar o paradeiro 
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da parte requerida, por meio dos convênios disponibilizados pelo Poder 

Judiciário e em atenção ao teor contido no § 3º, do art. 256 do CPC, efetuei 

a requisição de informações junto ao Sistema INFOJUD, a qual possui a 

mesma base de dados da Secretaria da Receita Federal, Sistema 

RENAJUD, Sistema Bacenjud e Siel – Sistema de Informações Eleitorais, 

sendo localizado um novo endereço desta, conforme extratos em anexos. 

Dessa forma, redesigno a audiência de conciliação para o dia 22/04/2020, 

às 16:00h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade. Expeça-se carta 

precatória visando à citação da parte requerida, consignando-se as 

deliberações contidas na decisão inicial, sendo que a referida carta 

precatória deverá ser cumprida no seguintes endereço: RUA 40, N° 19, 

QD 03, TARUMA - TANGARA DA SERRA - MT, CEP: 78300-000. Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1004533-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN REGINA GUSMAO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY SOUZA FARIA OAB - MT7529-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR BRANDAO (REQUERIDO)

LUZIANO DIAS DE ARAUJO (REQUERIDO)

NICOLICE MARIA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004533-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

ELLEN REGINA GUSMAO MARTINS REQUERIDO: NILTON CESAR 

BRANDAO, NICOLICE MARIA DE ARAUJO, LUZIANO DIAS DE ARAUJO 

Vistos, Trata-se de ação de adjudicação compulsória movida por Ellen 

Regina de Gusmão Martins em face de Nilton Cesar Brandão, Nicolice 

Maria de Araújo e Luziano Dias de Araújo. No id. 22186365 consta 

informação de falecimento da requerida Nicolice e para fins de 

regularização da sua representação processual a parte autora informou o 

requerido Luziano e Luzinaldo do Carmo Araújo, esposo e filho da de 

cujus. Mais adiante a parte autora pugnou pela desistência da ação em 

face do requerido Nilton Cesar Brandão (id. 26002163). Os autos vieram 

conclusos. É o necessário. Decido. O pedido de id. 26002163 se trata de 

uma simples manifestação de desistência da lide. Pois bem. Nenhum dos 

requeridos foi regularmente citado da presente ação, sendo, portanto, 

desnecessária a anuência deles. Posto isto, homologo a desistência e 

extingo o processo sem resolução de mérito apenas em relação ao 

requerido Nilton Cesar Brandão, nos termos do art. 200, parágrafo único e 

art. 485, inciso VIII, do CPC. Retifique-Se o polo passivo da lide a fim de 

excluir NILTON CESAR BRANDÃO e consignar ESPÓLIO DE NICOLICE 

MARIA DE ARAÚJO representada por Luziano Dias de Araújo e Luzinaldo 

do Carmo Araújo. No impulso do processo, designo a audiência de 

conciliação para o dia 22/04/2020, às 16h30min, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando a parte 

autora intimada da respectiva solenidade no endereço acima. Cite-se a 

parte requerida, via mandado, no endereço informado no id. 24438754, 

consignando-se as deliberações contidas na decisão de id. 20299082. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005055-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER FERREIRA DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005055-33.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA REU: KLEBER 

FERREIRA DA COSTA Vistos, Com vistas a conferir celeridade à 

prestação jurisdicional, realizei busca junto ao Sistema INFOJUD, a fim de 

averiguar as últimas 03 (três) declarações de imposto de renda em nome 

do executado visando a busca bens passíveis de penhora, razão pela 

qual realizei a impressão das referidas declarações, as quais se 

encontram a disposição da parte exequente junto a Secretaria. Assim, 

determino à Secretaria deste juízo que adote as cautelas necessárias ao 

caso, arquivando as declarações de imposto de renda da executada em 

pasta própria. Em seguida procedi pesquisa junto ao sistema Renajud e 

verifiquei que o veículo registrado em nome da parte executada é objeto 

de Alienação Fiduciária, conforme se observa dos extratos em anexos. 

Deste modo, imperioso o indeferimento do pedido de restrição do aludido 

veículo, à vista de que o devedor fiduciário possui somente a posse direta 

do bem, sendo a sua propriedade e posse indireta do credor fiduciante. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

PENHORA DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O bem 

alienado fiduciariamente não pertence ao executado e sim à instituição 

financeira, por isso não pode ser penhorado para garantir execução 

promovida por outro credor.” (TJ-MT - AI 112255/2011, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/02/2012, 

Publicado no DJE 12/03/2012) Dessa forma, venha o exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que entender de direito para 

o prosseguimento do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006211-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY LOURENCA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006211-56.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MARLY LOURENCA DA SILVA EXECUTADO: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA 

Vistos, Com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, realizei 

busca junto ao Sistema INFOJUD, a fim de averiguar as últimas 03 (três) 

declarações de imposto de renda em nome do executado visando a busca 

bens passíveis de penhora, razão pela qual realizei a impressão das 

referidas declarações, as quais se encontram a disposição da parte 

exequente junto a Secretaria. Assim, determino à Secretaria deste juízo 

que adote as cautelas necessárias ao caso, arquivando as declarações 

de imposto de renda da executada em pasta própria. Em seguida procedi 

pesquisa junto ao sistema Renajud e verifiquei que os veículos registrados 

em nome da parte executada possuem anos de fabricação de 1997, 1998, 

2000 e 2010, ou seja, são demasiadamente antigos e ainda possuem 

restrições de circulação e transferências inseridas por outros juízos. 

Dessa forma, a fim de evitar atos desnecessários, entendo prudente a 

intimação da exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se realmente possui interesse na penhora dos referidos veículos. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002671-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RONEY NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTON BENEDITO DO NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002671-63.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDSON RONEY NASCIMENTO REU: OTON BENEDITO DO NASCIMENTO 

Vistos, Com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, realizei 

busca junto ao Sistema INFOJUD, o qual possui a mesma base de dados 

da Receita Federal a fim de averiguar as declarações de imposto de renda 

em nome da executada, sendo que constatei a inexistência de declaração 

de imposto de renda da executada nos últimos três anos referente à 

executada, extratos em anexo. Em seguida procedi com consulta no 

Sistema RENAJUD, sendo que foi constatada a existência de apenas um 

veículo com restrição de alienação fiduciária, bem como realizei pesquisa 

junto ao Sistema CCS/Bacen, conforme extratos em anexo. Por fim, 

determino que seja expedido ofício a A Central Notarial de Serviços 

Eletrônicos Compartilhados – CENSEC para que informe a este juízo a 

eventual existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de 

qualquer natureza, lavradas em nome da parte executada. Com o aporte 

das informações intime-se a parte exequente para manifestar requerendo 

o que entender de direito para o deslinde do feito, ressaltando que na 

mesma oportunidade deverá aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001036-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. CAVACA JUNIOR - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001036-81.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP REU: E. L. CAVACA 

JUNIOR - ME Vistos. Em cumprimento à recomendação do CNJ para que, 

antes de determinar a citação por edital, os juízes brasileiros tentem 

confirmar o endereço ou encontrar o paradeiro do requerido, por meio dos 

convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário e em atenção ao teor 

contido no § 3º, do art. 256 do CPC, efetuei a requisição de informações 

junto ao Sistema INFOJUD, a qual possui a mesma base de dados da 

Secretaria da Receita Federal, Sistema RENAJUD e Sistema Bacenjud, 

sendo que o endereço localizado é o mesmo que já consta nos autos, 

conforme se observa dos extratos em anexos. Dessa forma, 

considerando que a parte requerida não foi localizada para ser citada nos 

endereços descritos nos autos, defiro o pedido de Id. 25536099 e ordeno 

seja o requerido citado por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias. Por 

oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o 

processo não pode ficar paralisado aguardando os tribunais se 

adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação do edital de 

citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de beneficiária da 

justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal. Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação 

da parte requerida, desde já nomeio como Curador Especial o Núcleo de 

Pratica Jurídica da Faculdade FAUSB/Várzea Grande, que deverá ser 

regularmente intimado para patrocinar a defesa do requerido. Na hipótese 

de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Por fim, deixo de designar a audiência de conciliação 

diante da citação ficta ora deferida, o que tornaria o ato prejudicado, 

culminando no retardamento desnecessário da marcha processual. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003236-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME I INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLYNE CLARA CARVALHO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003236-27.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME I INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: KAROLYNE 

CLARA CARVALHO RIBEIRO Vistos. Com vistas a conferir celeridade à 

prestação jurisdicional, realizei busca do endereço da requerida junto ao 

Sistema INFOJUD, a qual possui a mesma base de dados da Secretaria da 

Receita Federal, Sistema RENAJUD, Sistema Bacenjud e Siel – Sistema de 

Informações Eleitorais, sendo localizado um novo endereço da parte 

executada, conforme extratos em anexos. Nesses termos, determino que 

seja expedido novo mandado visando a citação da parte executada para 

ser cumprido no seguinte endereço: Rua Iara, nº 468, Relojoaria Oriente, 

Jardim Glória II, nesta Comarca. Caso a executada não seja localizada no 

endereço acima descrito, intime-se a parte exequente para indicar novo 

endereço da parte requerida ou manifestar se possuí interesse na 

realização da citação via edital. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010026-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

EDSON BRIZOLA (REQUERENTE)

SHAULLIN TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. M. V. (REQUERIDO)

N. M. V. (REQUERIDO)

VIVIANE FERREIRA (REQUERIDO)

SEGURADORA SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GUSTAVO GALESCO OAB - SP258471 (ADVOGADO(A))

HERBERT DAVID OAB - SP215120 (ADVOGADO(A))

PRISCILA DAVID OAB - SP260421 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010026-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, SHAULLIN 

TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA, EDSON BRIZOLA 

REQUERIDO: VIVIANE FERREIRA, N. M. V., A. L. M. V., SEGURADORA SUL 

AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos, Por meio da petição de id. 

24519042 a parte autora requereu a reconsideração da decisão que 

determinou a devolução da missiva sem a oitiva da testemunha, argumento 

que a intimação da testemunha da forma como realizada nos autos atende 

os requisitos legais, requerendo, assim, a designação de audiência para 

sua oitiva. Pois bem. Diversamente do apontado pelo postulante, o Código 

de Processo Civil é claro ao dispor que a intimação da testemunha deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Essa advertência visa justamente evitar situações como a presente, da 

qual não se tem precisa segurança acerca da intimação da testemunha, 

especialmente por não saber se a assinatura lançada no “comprovante de 

intimação” de id. 24199388 realmente se refere à testemunha arrolada. De 

toda forma, mantenho a decisão de id. 24517565 e determino a devolução 

da presente ao juízo deprecante que, munido de melhores elementos 
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acerca dos autos originais, poderá deliberar sobre nova possibilidade de 

inquirição da testemunha em questão. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012032-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CUSTODIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

LAURO DIAVAN NETO OAB - MT6450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL DA COSTA GUERRA (REU)

Outros Interessados:

MARIA VITÓRIA DOS SANTOS (CONFINANTES)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, apresentar o RESUMO da inicial (em formato word) para o 

email vg.3civel@tjmt.jus.br, para expedição de edital de citação, devendo 

comunicar tal providencia nos autos.

Despacho Classe: CNJ-24 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CÍVEL

Processo Número: 1007595-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA SECURITIZADORA S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA APARECIDA DE CASTRO (IMPUGNADO)

NC ALIMENTOS LTDA - ME (IMPUGNADO)

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (IMPUGNADO)

WILSON CELSO TEIXEIRA JUNIOR (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007595-83.2019.8.11.0002. IMPUGNANTE: 

NOVA SECURITIZADORA S.A. IMPUGNADO: NC ALIMENTOS LTDA - ME, 

WILSON CELSO TEIXEIRA JUNIOR, ELIANA APARECIDA DE CASTRO, 

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA Vistos. Compulsando os autos observo 

que há indícios de que o requerido WILSON CELSO TEIXEIRA JUNIOR 

esteja se ocultado com a intenção de frustrar o ato citatório, conforme se 

observa do teor da certidão de id. 26838518. Dessa forma, determino que 

seja expedido novo mandado visando a citação do requerido WILSON 

CELSO TEIXEIRA JUNIOR, por hora certa, devendo ser obedecido 

rigorosamente a forma prescrita nos arts. 252, parágrafo único e 253, 

ambos do CPC. Realizada a citação por hora certa o Sr. Gestor Judiciário 

deverá atender ao disposto no artigo 254, do CPC. Quanto ao requerida 

ELIANA APARECIDA DE CASTRO há informações de que a requerida 

encontrava-se viajando, conforme se observa da certidão de id. 

24732493. Dessa forma, considerando que a requerida reside em um 

condomínio edilício determino que seja expedida carta visando a sua 

citação (art. 248, § 4º, do CPC). Por fim, realizei busca do endereço da 

requerida junto ao Sistema INFOJUD, a qual possui a mesma base de 

dados da Secretaria da Receita Federal, Sistema RENAJUD, Sistema 

Bacenjud e Siel – Sistema de Informações Eleitorais, sendo localizado um 

novo endereço da parte requerida NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA, 

conforme extratos em anexos. Nesses termos, determino que seja 

expedido novo mandado visando a citação do requerido NEROWILLIAN 

DIAS DE SOUZA nos seguintes endereços: RUA GARCIA NETO, n. 235, 

AP 404, Torre 02 - JARDIM KENNEDY; RUA K-4, QDA. 115, N° 08, PARQUE 

CUIABÁ e AVENIDA HAITI, N. 115, AP 502 ED. ARTIGAS, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, TODOS EM CUIABÁ. Caso o requerido NEROWILLIAN DIAS DE 

SOUZA não seja localizado nos endereços acima descritos, intime-se a 

parte requerente para indicar novo endereço da parte requerida ou 

manifestar se possuí interesse na realização da citação via edital. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004215-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENU DO ALIMENTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004215-86.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: MENU DO 

ALIMENTO EIRELI - ME Vistos. Defiro o pedido o pedido retro, razão pela 

qual realizei busca do endereço do executado junto ao Sistema INFOJUD, 

a qual possui a mesma base de dados da Secretaria da Receita Federal, 

Sistema Renajud e Sistema Bacenjud, sendo que o endereço localizado é 

o mesmo constante nos autos, conforme extratos em anexo. Assim, 

venha a parte autora manifestar se possui interesse na citação via edital 

da requerida ou indicar novo endereço para posterior expedição de 

mandado visando a citação da devedora. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004534-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KR MAI INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

NIVALDO ROMKO OAB - MT9637-O (ADVOGADO(A))

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT7671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJ COMERCIO DE RODAS E PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

JESSICA ANYELLI GAMA ARRAIS WEBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004534-25.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

KR MAI INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS LTDA EXECUTADO: MJ 

COMERCIO DE RODAS E PNEUS LTDA - ME, JESSICA ANYELLI GAMA 

ARRAIS WEBER Vistos. Aportou aos autos pedido da parte exequente 

para que a citação da executada Jéssica ocorra por hora certa (id. 

2665510). Pois bem, indefiro a citação por hora certa, por entender que 

não foram preenchidos os requisitos do artigo 252 do CPC, uma vez que a 

citação por hora certa está condicionada a suspeita de ocultação pelo 

oficial de justiça. Logo incumbe ao meirinho, suspeitando de ocultação, 

realizar a citação por hora certa. Ademais, não há nos autos qualquer 

informação de que a indigitada executada esteja se ocultado com a 

intenção de frustrar o ato citatório. Apenas não foi localizada no local por 

estar trabalhando, sem maiores informações. Outrossim, determino que 

realiza nova tentativa de citação da executada no endereço informado nos 

autos. Ainda, salientando ao Sr. Oficial de Justiça que havendo suspeita 

de ocultação da executada deverá adotar as providências necessárias 

para o cumprimento do art. 252, parágrafo único, do CPC. Ainda, autorizo 

o cumprimento do mandado fora do horário regular de expediente, o que 

faço com fulcro no art. 212, § 2º, do CPC. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003788-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ABILIO MARQUES GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI OAB - MT6746-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ARANTES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE Processo: 1003788-55.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE ABILIO MARQUES GARCIA REU: EDSON ARANTES DA SILVA 

Vistos. Com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, realizei 

busca do endereço da requerida junto ao Sistema INFOJUD, a qual possui 

a mesma base de dados da Secretaria da Receita Federal, Sistema 

RENAJUD, Sistema Bacenjud e Siel – Sistema de Informações Eleitorais, 

sendo localizados novos endereços da parte requerida, conforme 

extratos em anexos. Assim, cite-se o requerido nos seguintes endereços: 

Rua Presidente Médici, nº 155, Campo Velho e Rua Comandante Costa, nº 

1.059, Centro Sul, ambos em Cuiabá. Ainda, expeça-se carta precatória 

visando a citação do requerido na Rua Carvalho, nº 3.065, Loteamento 

Pedra 90; Avenida Paulo VI, nº 134, Vila Operária e Rua Pedro Guimarães, 

nº. 1.202, casa 376, Condomínio Terra Nova, todos em Rondonópolis. 

Caso o requerido não seja localizado nos endereços acima descritos, 

intime-se a parte requerente para indicar novo endereço da parte 

requerida ou manifestar se possuí interesse na realização da citação via 

edital. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004060-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTINUA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004060-49.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO REU: CONTINUA COMERCIO E 

SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA - EPP Vistos, Diante do decurso de 

prazo estipulado na decisão de id. 26289453, intimem-se as partes para 

manifestarem acerca de eventual composição amigável, no prazo de 15 

dias. No caso de silêncio das partes, venham-me os autos conclusos para 

saneamento do feito, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002795-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE FABRICIA DE OLIVEIRA (REU)

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ (REU)

JULIANE FABRICIA DE OLIVEIRA 02712496175 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA NOIA OAB - MT10621 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002795-17.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME REU: JULIANE 

FABRICIA DE OLIVEIRA 02712496175, JULIANE FABRICIA DE OLIVEIRA, 

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ Com vistas a conferir celeridade à 

prestação jurisdicional, realizei busca do endereço da requerida junto ao 

Sistema INFOJUD, a qual possui a mesma base de dados da Secretaria da 

Receita Federal, Sistema RENAJUD, Sistema Bacenjud e Siel – Sistema de 

Informações Eleitorais, sendo localizado um novo endereço da parte 

requerida Juliane Fabricia de Oliveira, conforme extratos em anexos. 

Nesses termos, determino que seja expedido novo mandado visando à 

citação da parte requerida Juliane Fabricia de Oliveira para ser cumprido 

no seguinte endereço: Rua Polônia, s/n, Jardim Imperial e Rua 6, Qda. 12. 

Ainda, expeça-se carta precatória para ser cumprida na Rua Onda Verde, 

nº 200, casa dos fundos, em Campo Grande/MS. Caso a requerida não 

seja localizada nos endereços acima descritos, intime-se a parte 

requerente para indicar novo endereço da parte requerida ou manifestar 

se possuí interesse na realização da citação via edital. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002662-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA & VALMORBIDA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. I. DE JESUS EIRELI - ME - EPP (EXECUTADO)

APARECIDO INEZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ADTEC CONTABILIDADE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002662-67.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MIRANDA & VALMORBIDA LTDA - ME EXECUTADO: J. I. DE JESUS EIRELI - 

ME - EPP, ADTEC CONTABILIDADE LTDA - ME, APARECIDO INEZ DE 

OLIVEIRA Vistos. Com vistas a conferir celeridade à prestação 

jurisdicional, realizei busca do endereço das executadas junto a Sistema 

INFOJUD, a qual possui a mesma base de dados da Secretaria da Receita 

Federal, Sistema RENAJUD, Sistema de Informações Eleitorais - SIEL, bem 

como junto as instituições financeiras por meio do sistema BacenJud, 

sendo localizados novos endereços, conforme extratos em anexos. 

Assim, venha a parte autora, em 10 (dez) dias, indicar o endereço que 

deve percorrer o Sr. Oficial de Justiça, bem como, depositar a diligência 

correspondente. Após, expeça-se mandado visando à citação dos 

requeridos. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017426-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB PERES OLIVEIRA (REQUERENTE)

LAIANE RODRIGUES SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO OAB - MT13961/O 

(ADVOGADO(A))

MOHAMED ALI HAMMOUD OAB - MT11184-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO LEAL FARIAS VIEIRA (REQUERIDO)

RAUL CANA (REQUERIDO)

RODRIGO BENELLI CANAL (REQUERIDO)

DIEGO DANIELI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002662-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA & VALMORBIDA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. I. DE JESUS EIRELI - ME - EPP (EXECUTADO)

APARECIDO INEZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ADTEC CONTABILIDADE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002662-67.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MIRANDA & VALMORBIDA LTDA - ME EXECUTADO: J. I. DE JESUS EIRELI - 

ME - EPP, ADTEC CONTABILIDADE LTDA - ME, APARECIDO INEZ DE 
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OLIVEIRA Vistos. Com vistas a conferir celeridade à prestação 

jurisdicional, realizei busca do endereço das executadas junto a Sistema 

INFOJUD, a qual possui a mesma base de dados da Secretaria da Receita 

Federal, Sistema RENAJUD, Sistema de Informações Eleitorais - SIEL, bem 

como junto as instituições financeiras por meio do sistema BacenJud, 

sendo localizados novos endereços, conforme extratos em anexos. 

Assim, venha a parte autora, em 10 (dez) dias, indicar o endereço que 

deve percorrer o Sr. Oficial de Justiça, bem como, depositar a diligência 

correspondente. Após, expeça-se mandado visando à citação dos 

requeridos. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010341-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELLIPE CORREIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010341-55.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: FELLIPE 

CORREIA DE OLIVEIRA Vistos, Diante da petição de id. 28167370, venha a 

parte exequente indicar o endereço atualizado da executada para 

manifestar sobre o acordo encetado nos autos ou eventual designação de 

audiência para ratificação do termo de transação. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015609-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MOSSI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR OLIVEIRA MARZANI OAB - RO10183 (ADVOGADO(A))

NEWTON SCHRAMM DE SOUZA OAB - RO2947 (ADVOGADO(A))

AMANDA IARA TACHINI DE ALMEIDA OAB - RO3146 (ADVOGADO(A))

ANTONIO EDUARDO SCHRAMM DE SOUZA OAB - RO4001 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA PAIXAO OAB - RO206 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS GULARTE (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015609-56.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUCAS MOSSI DA SILVA REU: ANTONIO MARCOS GULARTE Vistos, etc. 

Aportou pedido da parte autora postulando pela citação via edital do 

requerido. Pois bem, em cumprimento à recomendação do CNJ para que, 

antes de determinar a citação por edital, os juízes brasileiros tentem 

confirmar o endereço ou encontrar o paradeiro do requerido, por meio dos 

convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário e em atenção ao teor 

contido no § 3º, do art. 256 do CPC, efetuei a requisição de informações 

junto ao Sistema INFOJUD, a qual possui a mesma base de dados da 

Secretaria da Receita Federal, Sistema RENAJUD, Sistema Bacenjud e Siel 

– Sistema de Informações Eleitorais, sendo localizados novos endereços 

do requerido, conforme extratos em anexos. Dessa forma, antes de 

apreciar o pedido de citação por edital formulado pelo requerente, 

determino que seja expedido mandado visando à citação do requerido, 

consignando-se as deliberações contidas na decisão inicial, sendo que o 

referido mandado deverá ser cumprido nos seguintes endereços: Rua G, 

nº 13, Qd. 41, Vila Arthur, Várzea Grande; Rua Laite, nº 242, Jardi Glória; 

Rua Padre João Panarato, nº 441, Bairro Manga e Rua B-I, Qd. 38, Casa 

13, Jardim Paula II, todos em Várzea Grande. Ainda, expeça-se carta 

precatória visando a citação do requerido acima para ser cumprida em: 

Avenida Cuiabá, nº 653, Centro, em Rondonópolis/MT e Rua Goiás, nº 854, 

Centro, em Barra do Garças/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005735-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RAMOS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT3774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ATAIDE ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005735-27.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDILSON RAMOS DA MATA EXECUTADO: JOSE ATAIDE ALVES Vistos, 

Com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, realizei busca 

junto ao Sistema INFOJUD, o qual possui a mesma base de dados da 

Receita Federal a fim de averiguar as declarações de imposto de renda em 

nome da executada, sendo que constatei a inexistência de declaração de 

imposto de renda da executada nos últimos três anos referente à 

executada, extratos em anexo. Em seguida procedi com consulta no 

Sistema RENAJUD, sendo que foi constatada a inexistência de veículo 

registrado em nome do devedor, conforme extrato em anexo. No impulso, 

manifeste-se a exequente requerendo o que entender de direito visando o 

prosseguimento do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006855-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORA REIS OAB - MT18883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. HACK EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005321-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS APARECIDO LOPES DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

FRANCISCO MENDES DOS REIS (CONFINANTES)

ANTONIO CARLOS MOREIRA ALEXANDRE (CONFINANTES)

ILSON LEITA DA SILVA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005321-49.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

CONCEICAO LOPES DA SILVA REU: MARCOS APARECIDO LOPES DE 

OLIVEIRA Vistos, Aportou pedido da parte autora postulando pela citação 

via edital da parte requerida. Pois bem, em cumprimento à recomendação 

do CNJ para que, antes de determinar a citação por edital, os juízes 

brasileiros tentem confirmar o endereço ou encontrar o paradeiro da parte 

requerida, por meio dos convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário e 

em atenção ao teor contido no § 3º, do art. 256 do CPC, efetuei a 

requisição de informações junto ao Sistema INFOJUD, a qual possui a 

mesma base de dados da Secretaria da Receita Federal, Sistema 

RENAJUD, Sistema Bacenjud e Siel – Sistema de Informações Eleitorais, 

sendo localizados novos endereços desta, conforme extratos em anexos. 

Dessa forma, expeça-se mandado visando à citação da parte requerida, 

consignando-se as deliberações contidas na decisão inicial, sendo que o 

referido mandado deverá ser cumprido nos seguintes endereços: Rua 
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Santo Antônio, nº 1.090, Água Limpa e Rua Cáceres, nº 49, Jardim Paula II, 

ambos em Várzea Grande. Ainda, expeça-se carta precatória para ser 

cumprida na Rua Brasília, nº 1.236, Centro, em Santa Tereza do Oeste/PR. 

Caso a parte requerida não seja localizada nos endereço acima descrito, 

autorizo a citação desta, por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, Por 

oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o 

processo não pode ficar paralisado aguardando os tribunais se 

adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação do edital de 

citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de beneficiária da 

justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal. Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação 

da parte requerida, desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, que deverá ser regularmente intimada 

para patrocinar a defesa do requerido. Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005735-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RAMOS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT3774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ATAIDE ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005735-27.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDILSON RAMOS DA MATA EXECUTADO: JOSE ATAIDE ALVES Vistos, 

Com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, realizei busca 

junto ao Sistema INFOJUD, o qual possui a mesma base de dados da 

Receita Federal a fim de averiguar as declarações de imposto de renda em 

nome da executada, sendo que constatei a inexistência de declaração de 

imposto de renda da executada nos últimos três anos referente à 

executada, extratos em anexo. Em seguida procedi com consulta no 

Sistema RENAJUD, sendo que foi constatada a inexistência de veículo 

registrado em nome do devedor, conforme extrato em anexo. No impulso, 

manifeste-se a exequente requerendo o que entender de direito visando o 

prosseguimento do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010890-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASABIO DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELLA SILVA CONEZA DE BARROS CESAR OAB - MT16546/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MARIA RITA DE JESUS (REU)

Outros Interessados:

MAURO COSTA MACIEL (CONFINANTES)

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JOÃO FILHO III (CONFINANTES)

MARIA CATARINA PEREIRA MACIEL (CONFINANTES)

ZENIA CONCEIÇÃO POMPEU (CONFINANTES)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010890-65.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ASABIO DE OLIVEIRA ALVES REU: ESPOLIO DE MARIA RITA DE JESUS 

Vistos, Manifeste-se a parte autora acerca do teor contido na certidão de 

id. 24607204. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014387-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE P A SILVA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo:  1014387-53.2019.8.11.0002 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VALDIRENE P A SILVA - ME 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Vistos, Indefiro o pedido constante 

na petição de id. 28611695, uma vez que a parte autora não apresentou 

motivos plausíveis para sua ausência na audiência de conciliação, 

tampouco carreou aos autos provas de que realmente encontrava-se 

impossibilitada de comparecer na solenidade ou de constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, CPC). Nem mesmo seu patrono 

compareceu ao ato, muito embora possua poderes para transigir e já 

tivesse conhecimento da audiência há muito tempo. Assim, deixo de 

designar nova data de audiência de conciliação, devendo se aguardar o 

decurso de prazo para apresentação de contestação. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001018-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZAMBONINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001018-26.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

RICARDO ZAMBONINI REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, SEGURADORA LÍDER Vistos. Inicialmente determino que seja 

retificado o polo passivo da demanda para constar neste apenas a 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, conforme já 

determinado no id. 21500186. Outrossim, consigno que a parte requerida 

devidamente citada (id. 22978833), deixou injustificadamente de aportar 

contestação aos autos. Assim, decreto sua revelia nos termos do art. 344, 

do Código de Processo Civil, devendo contra ela correr os prazos da data 

de publicação de cada ato decisório no órgão oficial (art. 346, do CPC), 

podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado 

em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do CPC). Por fim, sem 

prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo 

comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, sob pena de preclusão. Após, venham-me os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001310-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA SILVA QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001310-79.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

FERNANDA DA SILVA QUEIROZ EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se a parte 

exequente para se manifestar sobre as alegações contidas da petição de 

impugnação ao cumprimento de sentença de id. 28428674, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, venham-me conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005553-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DE SOUZA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005553-32.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

VANDERSON DE SOUZA LOPES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Compulsando os autos observo 

que o valor apurado pelo Contador Judicial no id. 27394177 não 

corresponde ao real valor devido pela executada, tendo em vista que o 

referido cálculo não leva em consideração a data do depósito efetuado 

pela devedora em 29/08/2019 (id. 23134776 – página 5), fato este que 

encerraria a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o 

valor devido. Dessa forma, revogo a em parte a decisão de id. 24432185, 

considerando que esta foi omissa quanto a data do valor depositado em 

juízo e determino o retorno dos autos ao digno Contador Judicial para que 

proceda a apuração do débito nos seguintes termos: a) o valor a título de 

indenização no importe de R$ 2.362,50, deverá ser corrigido pelo INPC a 

partir do sinistro em 28/03/2017 e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação ocorrida em 03/08/2017 (id. 15860432) e, b) o valor 

de R$ 1.000,00 relativo aos honorários sucumbenciais deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de seu arbitramento em 

10/10/2018 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito 

em julgado da sentença ocorrido em 13/06/2019, conforme se observa do 

id. 21570217 a teor do art. 85, § 16º, do CPC. Ressalto que o termo final da 

incidência da correção monetária e dos juros de mora deverão 

corresponder a data do depósito realizado no id. 23134776 – página 5 em 

29/08/2019. Após a apuração do débito, proceda-se a subtração do valor 

depositado em juízo no id. 23134776 – página 5 (R$ 4.179,45), e havendo 

saldo remanescente este deverá ser acrescido o percentual de 10% a 

título de multa (§ 1º, art. 523, do CPC) e 10% a título de honorários 

advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença (id. 22491145), 

observando-se que o termo final da incidência da correção monetária e 

dos juros de mora deverão corresponder à data da elaboração do cálculo. 

Com a apresentação do cálculo, intimem-se as partes a seu respeito e, 

após, venham-me os autos conclusos. Cumpram-se. Intimem-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003068-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAELLA GRASSI DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003068-54.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: 

MIKAELLA GRASSI DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA Vistos. Venha à 

parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 456, 

§1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003010-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE CARDINAL SCHNEIDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003010-51.2020.8.11.0002. AUTOR: 

SILVANE CARDINAL SCHNEIDER REU: RODOBENS NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - 

VARZEA GRANDE - SPE LTDA Vistos. Considerando o pedido subsidiário 

pretendido pela parte autora de tutela de urgência para que as requeridas 

sejam compelidas a arcarem com o pagamento de aluguel no valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais em razão dos danos 

estruturais no imóvel em que reside, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o valor locatício em imóveis de igual 

natureza ao de sua titularidade, situados no referido condomínio, a fim de 

viabilizar a análise do pedido de tutela de urgência. Com a juntada de 

resposta aos autos, voltem-me imediatamente conclusos. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003544-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE COSTA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003544-92.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUIS FELIPE COSTA CAMPOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora afirma na exordial ter recebido faturas 

indevidas nos meses de setembro a novembro de 2019 na unidade de 

consumo de sua titularidade, contudo, apresentou faturas que além de não 

corresponderam àquelas narradas nos autos, também estão em nome de 

pessoas estranhas à lide, conforme se infere dos ids. 28818615 e 

28818617. Destarte, determino venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, instruir a demanda com as faturas que entende indevidas, 

uma vez que documentos essenciais ao processamento da lide, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010384-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ENCARNACION MARTINS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA APARECIDA RODRIGUES PRESTES (EXECUTADO)

Leila Aparecida Prestes (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que as tentativas de citação da requerida no endereço informado na inicial 

restaram todas frustradas sendo que, posteriormente, a mesma foi citada 

por hora certa no endereço em que houve a intimação para a 

desocupação voluntária, cujo ato também restou frustrado, consoante 

certidão elaborada pelo Sr. oficial de justiça (Id 24097020), intimo a parte 

exequente a fim de que indique o endereço no qual a executada deverá 

ser intimada de forma que cumpra a obrigação, nos termos da decisão de 

Id 28355218. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003057-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINAR FERNANDES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARD GOMES DE CARVALHO OAB - MT10143-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO OAB - MT17081-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003057-25.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: 

VALDINAR FERNANDES FERREIRA EXECUTADO: GONCALO JOSE DA 

SILVA Vistos, Da análise dos autos, verifico que a parte autora descurou 

de colacionar a declaração de hipossuficiência. Embora a declaração de 

pobreza não seja mais obrigatória na atual sistemática processual, o 

advogado, diante da ausência de tal documento, necessita possuir 

poderes específicos para requerer a concessão da gratuidade 

processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do CPC. Assim, 

determino venha o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial a fim de apresentar declaração de hipossuficiência firmada 

de próprio punho ou instrumento procuratório que contenha poderes 

específicos para tanto, sob pena de indeferimento (art. 321, § único do 

CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001201-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001201-94.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Compulsando os autos observo que a parte autora não foi localizada no 

endereço declinado na petição inicial, tendo em vista que o Aviso de 

Recebimento retornou com as informações “desconhecido” e “ausente”, 

conforme se observa no id. 18932376 e 22269741, fato este que 

impossibilitou a realização da perícia médica determinada nos autos em 

razão da ausência da parte autora na data designada para o ato. Assim, 

determino que o patrono da parte autora no prazo de 10 (dez) dias, 

informe o atual endereço de seu cliente ou o endereço completo, já que 

cumpre a este manter atualizado seu endereço sempre que houver 

modificação temporária ou definitiva, à luz do que dispõe o art. 274, 

paragrafo único, do Código de Processo Civil. Cumprida a determinação 

supra designe-se nova data para a realização da perícia deferida nos 

autos e em seguida promova a intimação da parte autora por meio de 

mandado acerca da data da realização perícia a ser designada. Caso a 

determinação supra não seja cumprida certifique-se e venham-me os 

autos conclusos para prolação de sentença no estado em que se 

encontra o feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003652-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003652-63.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REU: CLARO S/A Vistos, Compulsando os 

autos verifico a necessidade de regularização da representação 

processual do autor, tendo em vista que a procuração juntada nos autos, 

requerimento de gratuidade de justiça de id. 3263269 e Notificação 

Extrajudicial de Renúncia de id. 27690987, não foram devidamente 

assinadas pelo requerente. Isso porque, as assinaturas opostas nos 

documentos foram inseridas digitalmente neles. Ainda, observo que as 

assinaturas divergem entre si, e não correspondem a assinatura existente 

na Cédula de Identidade do Sr. Ordiley Nobres de Almeida juntado no id. 

3263267. Outrossim, ressalto que o patrono da parte autora em diversas 

ações distribuídas nesta Comarca vem apresentando a mesma 

documentação e ainda em ações de pessoas distinta tem juntado nas 

demandas comprovante de endereço em nome de Ordiley Nobres de 

Almeida, o que causa estranheza e suscita dúvida acerca do real 

endereço da parte autora e dos documentos acima descritos. Dessa 

forma, determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize sua representação processual, ressaltando que a referida 

procuração a ser juntada nos autos deverá ser assinada pessoalmente 

pela requerida, vedada a inserção digital de assinatura no documento, sob 

pena do processo ser extinto, (CPC – inc. I, art. 76) e adotada as 

providências necessárias que o caso requer. Ainda, em igual prazo 

deverá a parte autora juntar aos autos comprovante de endereço em seu 

nome atualizado. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010871-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE SOUZA SOBRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON SARAIVA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010871-59.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARINEIDE SOUZA SOBRAL REU: EDISON SARAIVA DE SOUZA Vistos, 

Diante do teor contido na certidão de id. 24183956, venha o requerido 

informar o melhor horário para que o Oficial de Justiça realizar a 

constatação e avaliação do imóvel, conforme acordado em audiência, 
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devendo observar as disposições do art. 212, caput, do CPC. Com o 

aporte da informação, expeça-se novo mandado de constatação e 

avaliação. Por oportuno, manifeste-se a parte autora sobre o teor contido 

na petição de id. 26301508. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006150-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS ALEM GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE ARRUDA ALEIXO OAB - MT25123-O (ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MOYSES NADAF (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006150-30.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

DOMINGAS ALEM GUEDES REU: JOAO MOYSES NADAF Vistos, 

Determinada a emenda da inicial no Id. 21212559, a parte autora se 

manifestou no Id. 22421334, pugnando pela dilação do prazo, que foi 

deferido no Id. 22520492, manifestando-se a requerente nos Ids. 

23326859 e 23326860, contudo, observo que a emenda não é satisfatória, 

uma vez que não atendeu todas as determinações expostas na decisão. 

Isso porque, descurou de apresentar planta e memorial descritivo do 

imóvel, assinado por profissional legalmente habilitado (art. 1.071, II, CPC). 

Deste modo, considerando a necessidade de delimitação do imóvel que se 

pretende usucapir, determino, venha à parte autora, no prazo derradeiro 

de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos planta e memorial descritivo do 

imóvel, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005141-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICCI MAQUINAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO HORA CARDOSO OAB - SP259805 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.F DE FARIAS (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005141-04.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

RICCI MAQUINAS LTDA REU: A.F DE FARIAS Vistos, Defiro o pedido de id. 

21956822, no sentido de que a minuta de edital contenha menos 

caracteres a fim de viabilizar sua publicação com menos custos. Ressalto, 

outrossim, que constou equivocadamente da decisão de id. 18248226 o 

termo “na hipótese de apresentação de embargos monitórios”, quando o 

presente feito se trata de simples cobrança de valores. Assim, a minuta 

apresentada pela parte autora deverá ser alterada para constar as 

advertências do procedimento comum e as demais advertências próprias 

do caso, sempre visando a menor quantidade de caracteres. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 104719 Nr: 818-22.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OZIEL DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091, DANIELE IZAURA DA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aportou aos autos pedido do exequente para realização de busca de 

eventuais veículos registrados em nome da parte executada.

Pois bem. Defiro o pedido retro, razão pela qual procedi com consulta no 

Sistema RENAJUD, sendo que foi constatada a inexistência de veículos em 

nome da parte executada, conforme extrato em anexo.

 No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 29 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 447109 Nr: 10496-46.2016.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DE MOLAS SÃO VICENTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LUIZ LUCIANO, LUCIANO LOPES 

BERNARDES, MARCO ANTONIO FERREIRA, SUZANA MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 11.322, Jordelismar José Alves Junior - 

OAB:23.223/MT, LUCIMAR A. KARASIAKI - OAB:6448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme já mencionado na decisão de fl. 68 até o presente momento não 

houve a desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual os 

atos executivos da ação em apenso não podem ser redirecionados neste 

momento em desfavor da sócia Suzana Maria Ferreira.

 Ademais, eventuais pedidos de penhora devem ser realizados na ação de 

execução em apenso, porém esta se encontra suspensa em virtude do 

presente incidente (art. 134, §3º, do CPC).

 Por fim, determino que sejam expedidas cartas precatórias e mandado 

visando à citação dos demais requeridos no s endereços descritos às fls. 

87/88.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 503088 Nr: 15370-40.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OZIEL DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR CESAR FRANCO - 

OAB:14091, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Aportou aos autos pedido do exequente para realização de busca de 

eventuais veículos registrados em nome da parte executada.

Pois bem. Defiro o pedido retro, razão pela qual procedi com consulta no 

Sistema RENAJUD, sendo que foi constatada a inexistência de veículos em 

nome da parte executada, conforme extrato em anexo.

 No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 29 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 332865 Nr: 1547-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUTUA - CAIXA DE ASSISTENCIA DO CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO AZEVEDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, realizei busca 

junto ao Sistema INFOJUD, a fim de averiguar as últimas 03 (três) 

declarações de imposto de renda em nome do executado visando a busca 

bens passíveis de penhora, porém constatei que ele realizou apenas 

declarações referente aos exercícios de 2017 e 2018, razão pela qual 

realizei a impressão das referidas declarações, as quais se encontram a 

disposição da parte exequente junto a Secretaria.

 Assim, determino à Secretaria deste juízo que adote as cautelas 

necessárias ao caso, arquivando as declarações de imposto de renda da 

executada em pasta própria.

Em seguida procedi pesquisa junto ao sistema Renajud, sendo que foi 

constatada a inexistência de veículos em nome da parte executada, 

conforme extrato em anexo.

Dessa forma, venha o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

requerendo o que entende de direito ara o prosseguimento do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448824 Nr: 11316-65.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDIR SOARES MASSAFRA, MARLENE CASTAGNA 

MASSAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍDIO RODRIGUES DE SOUZA, MARIA 

JOANA DE SOUZA, HERMES GONÇALO FERREIRA, LUZIA APARECIDA DE 

SOUZA, ROSEMEIRE APARECIDA DE SOUZA, ADALBERTO RODRIGUES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA TETILLA MOREIRA 

GEWEHR - OAB:MT 17.967, MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - 

OAB:29518/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT

 Tendo em vista que a contestação retro foi por negativa geral, deixo de 

intimar para impugná-la e por meio do presente ato, intimo as partes para, 

no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 308659 Nr: 4621-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITÁVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE APARECIDO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:17.688/MT, JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:MT 8.312 

A, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:MT 7.102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Aportou aos autos pedido do exequente para realização de busca de 

eventuais veículos registrados em nome da parte executada.

Pois bem. Defiro o pedido retro, razão pela qual procedi com consulta no 

Sistema RENAJUD, sendo que foi constatada a existência de apenas um 

veículo com restrição de alienação fiduciária, conforme extrato em anexo.

 No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 30 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 405303 Nr: 14107-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA MARTINS QUEIROZ, JORGE VIANA 

TAPAJOZ, HAMILTON PINTO TAPAJOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, em atenção ao disposto no art. 782, § 3º, do CPC, autorizo a 

inclusão do nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito por 

meio do sistema SERASAJUD, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias para tanto.No que diz respeito ao pedido de 

expedição de certidão para lavratura de protesto, formulado nos termos 

do art. 517 do CPC, consigno que a respectiva hipótese limita-se ao título 

executivo judicial, ou seja, a sentença, não sendo viável o protesto em 

execução de titulo extrajudicial, como sois o presente caso, mormente 

porque o exequente possui título hábil a ser levado a protesto.Nesse 

caminho trilha a jurisprudência:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE 

CERTIDÕES/OFÍCIOS PARA AVERBAÇÃO, PROTESTO E INCLUSÃO DO 

NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Descabida a 

expedição de certidão/ofício para protesto do nome da parte devedora, na 

forma do que autoriza o artigo 517 do CPC, porque se trata de execução 

de título extrajudicial, em que não há lançamento de sentença, razão pela 

qual, não se aplicam as disposições do citado dispositivo legal, que 

engloba providências relativas ao cumprimento de sentença. (...)” 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70077554269, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 

07/06/2018)Assim, indefiro o pedido constante para expedição de certidão 

para protesto nos termos do art. 517, do CPC.Por fim, ressalto que realizei 

a restrição de circulação nos registros do veículo penhorado nos autos 

através do sistema Renajud, conforme extrato em anexo.No impulso, 

venha a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 414425 Nr: 19093-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIANO MONTEIRO NETO - 

OAB:31.142/SP, FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS - OAB:1.118/MG, 

RICARDO LOPES GODOY - OAB:77.167MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada, bem como a realização de busca de 

bens passíveis de penhora junto ao sistema Renajud e Infojud.

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Em seguida procedi pesquisa junto ao sistema Renajud e constatei a 

inexistência de veículos em nome da parte executada, conforme extrato 

em anexo.

Por fim, com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, realizei 

busca junto ao Sistema INFOJUD, a fim de averiguar a última declaração de 

imposto de renda em nome da parte executada visando a busca bens 

passíveis de penhora, razão pela qual realizei a impressão da referida 

declaração de imposto de renda, a qual se encontram a disposição da 

parte exequente junto a Secretaria.

 Dessa forma, determino à Secretaria deste juízo que adote as cautelas 

necessárias ao caso, arquivando a declaração de imposto de renda da 

parte executada em pasta própria.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.
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Várzea Grande – MT 31 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 446995 Nr: 10415-97.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITRAMA AUTOADESIVOS COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J BATISTA DA SILVA GRAFICA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MARCELO VAZ DE 

ALMEIDA JUNIOR - OAB:150.684/SP, JEAN MOREIRA VILELA - 

OAB:17.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINALDO JOSÉ ROSA - 

OAB:OAB/MT 13.036

 Vistos.

Aportou aos autos pedido do exequente para realização de busca de 

eventuais veículos registrados em nome da parte executada.

Pois bem. Defiro o pedido retro, razão pela qual procedi com consulta no 

Sistema RENAJUD, sendo que foi constatada a inexistência de veículos em 

nome da parte executada, conforme extrato em anexo.

 No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 30 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 47092 Nr: 2275-65.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVÃO & DANTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos observo que a exequente não cumpriu as 

determinações contidas na decisão de fls. 337, em especial no que diz 

respeito a cotação do valor do bem penhorado nos autos.

Dessa forma, determino que a exequente, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprovar a cotação do bem penhorado no mercado, bem como 

manifestar se deseja a adjudicação ou alienação do móvel, sob pena de 

desconstituição da penhora.

Outrossim, defiro o pedido de fl. 356, razão pela determino que seja 

expedido ofício ao Banco Central do Brasil para que informe a este juízo a 

eventual existência de valores oriundos de cotas de consórcio, 

investimentos imobiliários, ações, aplicações ou investimentos em nome da 

parte executada.

Com o aporte das informações intime-se a parte exequente para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, 

ressaltando que na mesma oportunidade deverá aportar aos autos planilha 

atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 300015 Nr: 20802-16.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada.

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devedores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 1.152,75 (um 

mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), cuja 

quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, intime-se a executada 

pessoalmente (§ 2º, art. 854, CPC), observando o endereço indicado à fl. 

105, para caso queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites 

dispostos no § 3º do art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 31 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 293525 Nr: 13519-39.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVA IMOBILIÁRIA LTDA, ESPOLIO DE SIDELMAR 

MENDES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA 

- OAB:7.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS 

- OAB:MT 18.378, DANIELA NODARI BORGES - OAB:MT 7.307

 Vistos.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online de 

valores existentes em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente determino que seja cumprida a decisão exarada às fls. 

403/105 doa autos em apenso, devendo ser incluído no polo passivo da 

demanda as empresas ERVA DOCE BAY E KIDS COMÉRCIO DE ROUPAS E 

ACESSÓRIOS INFANTIS EIRELI e ESCOLA POLIVANTE EDUCAÇÃO 

INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA., ainda deverá ser cadastrado 

no sistema Apolo os respectivos patronos das executadas.

Tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora em 

dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não se vê 

qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 780,66 

(setecentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos) da executada 

ESCOLA POLIVANTE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

LTDA., cuja quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Por fim, inexistindo qualquer manifestação da parte devedora, intime-se a 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 02 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410255 Nr: 16760-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, MIRELLE ALVES GONÇALVES - OAB:11.000, PABLO 

JOSE MELATTI - OAB:MT 11.096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE 

MORAES - OAB:MT 10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Por meio da petição de fl. 149/151 a exequente pugnou pela inclusão do 

nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º, do CPC e pesquisa CCS.

Assim, em atenção ao disposto no art. 782, § 3º, do CPC, autorizo a 

inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito por 

meio do sistema SERASAJUD, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias para tanto.

Em seguida procedi com consulta no Sistema CCS/Bacen, o qual possui 

dados acerca das contas que os clientes do sistema nacional financeiro 

possuem de depósitos à vista, contas de depósitos de poupança, contas 

de depósito para investimento, contas de não-residentes e outros bens, 

direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes 

legais, responsáveis e procuradores, conforme extrato em anexo.

No impulso do processo, determino venha o exequente, em 15 (quinze) 

dias, manifestar, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 03 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 87489 Nr: 9278-66.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMALA TRANSPORTES LTDA, RUI ANTONIO 

MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI COSTA, WIEGERT & WIEGERT LTDA, 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:OAB/MT 6798, ANA PAULA DOS SANTOS CRUZ - 

OAB:11620-B, LUCIMAR C. GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, OSMAR DA 

SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:8750, WALDIR 

CECHET JUNIOR - OAB:4111/MT

 Vistos.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada e busca de bens passíveis de 

penhora junto ao sistema Infojud.

Defiro os pedidos formulados pela exequente, razão pela qual realizei 

ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte 

devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, 

conforme extrato em anexo.

 Em seguida com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, 

realizei busca junto ao Sistema INFOJUD, o qual possui a mesma base de 

dados da Receita Federal a fim de averiguar as declarações de imposto de 

renda em nome da executada, sendo que constatei a inexistência de 

declaração de imposto de renda da executada nos últimos dois anos, 

extratos em anexo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT 03 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 100459 Nr: 9745-11.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA, AGNALDO 

KAWASAKI, LUIZ GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3884, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 

4.677, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:MT 4.265, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667/MT

 Outrossim, defiro o pedido de fl. 517, razão pela qual realizei pesquisa de 

veículos em nome dos executados Leila Ayoub Malouf e Alan Ayoub 

Malouf e verifiquei que os veículos possuem restrições lançadas por 

outros juízos.Dessa forma, a fim de evitar atos desnecessários, entendo 

prudente a intimação da exequente para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, se realmente possui interesse na penhora de algum veículo 

descrito nos extratos em anexo.Ainda, realizei busca junto ao Sistema 

INFOJUD, a fim de averiguar as últimas 03 (três) declarações de imposto 

de renda, declarações de operações imobiliárias e declarações de imposto 

territorial rural, razão pela qual realizei a impressão das declarações de 

imposto de renda dos executados Leila Ayoub Malouf e Alan Ayoub 

Malouf, declarações de imposto territorial rural do executado Alan Ayoub 

Malouf e declaração sobre operações imobiliárias da executada Leila 

Ayoub Malouf, as quais se encontram a disposição da parte exequente 

junto a Secretaria. ..Em seguida procedi pesquisa junto ao Sistema 

CCS/Bacen, conforme documento salvo no CD-r anexo.Ainda, verifico que 

já se encontra penhorado nos autos os veículos descritos às fls. 454/456 

registrados em nome da executada Nacional Factoring Fomento Mercantil 

Ltda.Por ora, fica nomeado o possuidor como depositário, dispensadas 

outras formalidades.Servirá a decisão de fl. 453, em conjunto com os 

extratos do sistema do RenaJud, como termo de penhora, 

independentemente de outra formalidade (art. 845, § 1º, CPC).Venha a 

parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a cotação do bens 

penhorados no mercado, autorizada a utilização das tabelas de preço 

praticado pelo mercado (art. 871, IV, CPC), bem como manifestar se 

deseja a adjudicação e/ou alienação do móvel.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 262390 Nr: 1079-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TEREZINHA LUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU HENRIQUE PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIHL ELERIAN ZANETTI - 

OAB:28481/PR, JERIEL DOS PASSOS - OAB:56.865/PR, JOILSON 

DIMAS LEITE C. PRATES - OAB:4698/MT

 Por fim, malgrado o teor das razões recursais, não vislumbro qualquer 

mudança no cenário fático ou jurídico que possa alterar a decisão 

atacada, sendo certo que entendo serem suficientes os argumentos ali 

consignados. Posto isso, mantenho a decisão objurgada pelos seus 

próprios e jurídicos fundamentos.No mais, aguarde-se o julgamento do 

recurso.Segue informações em uma lauda.Cumpra-se. Intime-se.Às 

providências necessárias.Várzea Grande – MT, 03 de fevereiro de 

2020.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209172 Nr: 4940-44.2008.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRASPORTES 

LTDA, CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA, HILTON 

LEITE MORBECK, SUELI MARQUES QUEIROZ MORBECK, GUARANY 

AGROINDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clausmiron Romeiro Filho - 

OAB:8138/Mt, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:MT 9.552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6469/MT

 Por meio do presente intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem a respeito da proposta apresentada pela perita fl. 513 e, em 

caso de concordância, venham os exequentes, efetuarem o depósito do 
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valor integral, nos termos da decisão de fls. 489/490.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291389 Nr: 11119-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS HENRIQUE CARLI - 

OAB:8559, MARCO AURELIO BALLEN - OAB:4.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES P. 

FREITAS - OAB:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 535744 Nr: 7677-68.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLR MENDES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO RAÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 550072 Nr: 15039-24.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARRUF & SARRUF LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA E.P.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205906 Nr: 1912-68.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A - BR DISTRIBUIDORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA, 

REGINALDO FERREIRA DA SILVA, CLOVIS ZEVE COIMBRA, LEONOR 

ALDINA GIROTO FERREIRA DA SILVA, HELOIZA HELENA TEIXEIRA 

GIROTO, EDGAR ALDINA GIROTO FERREIRA DA SILVA, MARIA HELENA 

GIROTO COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:MT-6811/B

 Por meio do presente ato intimo os executados para, no prazo de 5 dias, 

comprovar nos autos o pagamento dos honorários periciais, conforme o 

valor definido nas fls.287/289.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004182-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004182-96.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

SILVIA DE ARRUDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos, Diante da anulação da sentença prolatada 

nos autos pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme r. acórdão 

de id. 27633486, dou prosseguimento ao feito e, por conseguinte, passo 

ao saneamento do processo. Da prescrição A autora ajuizou a presente 

ação alegando que a requerida impôs reajuste na cobrança do seu plano 

de saúde na ordem de 11,80% em 2012, 18,90% em 2013, 16,50% em 

2014 e 15,92% em 2015, ao passo que ANS limitou o reajuste para 2017 

em 13,55%, razão pela qual requereu que seja aplicado o mesmo índice 

anunciado pela ANS para os planos individuais e familiares ou ainda outro 

índice inflacionário como INPC com a consequente restituição dos valores 

pagos a maior no período. A requerida alega a prescrição da pretensão de 

restituição de valores, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código 

Civil. Pois bem, em se tratando de contrato de prestação de serviços de 

saúde com postulação de restituição de valores (enriquecimento sem 

causa) é aplicável a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, do Código 

Civil: “§ 3º Em três anos: I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios 

urbanos ou rústicos; II - a pretensão para receber prestações vencidas de 

rendas temporárias ou vitalícias; III - a pretensão para haver juros, 

dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos 

não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela; IV - a pretensão de 

ressarcimento de enriquecimento sem causa; V - a pretensão de 

reparação civil; (...).” Compulsando os autos verifico que a autora alega 

ter sido aplicado de forma indevida reajustes a partir de fevereiro de 2013, 

fevereiro de 2014 e fevereiro de 2015, porém apenas ajuizou a presente 

demanda em 23/05/2018, ou seja, evidentemente a destempo do prazo 

trienal aplicável no presente caso. Portanto, a pretensão de ressarcimento 

de valores referente as parcelas pagas a partir de fevereiro de 2013, 

2014, bem como os meses de fevereiro a maio de 2015 encontram-se 

prescrita. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO 

DE SAÚDE. APLICÁVEL A PRESCRIÇÃO TRIENAL PREVISTA NO ART. 206, 

§ 3º DO CC APENAS COMO LIMITE PARA RESSARCIMENTO. PLANO DE 

SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE ANUAL QUE DEVE OBSERVAR O 

PERCENTUAL DE 15% PREVISTO NO ARTIGO 6º, DA RESOLUÇÃO 

NORMATIVA 64/2003. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 

71008218240, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 26/02/2019) “Apelação cível. 

Seguros. Plano de saúde. Ação revisional. Prescrição. Tratando-se de 

prestações de trato sucessivo e de contrato em curso não há prescrição 

do fundo de direito. Relativamente ao pedido de restituição de valores 

eventualmente pagos a maior o prazo prescricional é trienal. Pretensão de 

ressarcimento. Inteligência do art. 206, § 3º, inc. IV do CC/2002. Tese 

firmada no julgamento do REsp 1360969/RS, Tema 610, aprovada pelo 

STJ, na forma dos Recursos Repetitivos. Reajuste por mudança de faixa 

etária. A estipulação de reajuste de mensalidade de plano de saúde em 

virtude de mudança de faixa etária, por si só, não é abusiva, sendo válida 

desde que expressamente prevista no contrato, observando as diretrizes 

expedidas pelos órgãos regulamentadores e não contemple percentuais 

desarrazoados ou aleatórios. Tese firmada no REsp 1568244/RJ, julgado 

na forma dos recursos repetitivos, Tema n. 952/STJ. Necessidade de 

aferição no caso concreto. Disposição contratual que não atende à regra 

disposta no art. 15 da Lei 9.656/98. Desatendimento do dever de 

informação previsto no art. 6º, III, do CDC. Impossibilidade de aplicação de 

reajuste por mudança de faixa por ausência de previsão contratual. Dever 

de restituir os valores cobrados a maior, respeitada a prescrição trienal. 

Apelo parcialmente provido.” (Apelação Cível Nº 70079298428, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, 
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Julgado em 14/03/2019) “Apelação cível. Seguros. Plano de Saúde 

Coletivo. Ação revisional. Recurso submetido ao rito do julgamento dos 

recursos repetitivos. Reexame da matéria. - Prescrição. Tratando-se de 

prestações de trato sucessivo e de contrato em curso não há prescrição 

do fundo de direito. Relativamente ao pedido de restituição de valores 

eventualmente pagos a maior o prazo prescricional é trienal. Pretensão de 

ressarcimento. Inteligência do art. 206, § 3º, inc. IV do CC/2002. Tese 

firmada no julgamento do REsp 1360969/RS, Tema 610, aprovada pelo 

STJ, na forma dos Recursos Repetitivos. - Reajustes anuais. Ausência de 

abusividade. Os contratos de plano de saúde coletivos não estão limitados 

aos índices de reajuste autorizados pela ANS para os planos de saúde 

individuais e familiares. Livre pactuação entre as partes contratantes. - 

Reajuste por mudança de faixa etária. No caso concreto, não houve 

reajuste abusivo decorrente de mudança de faixa etária, mas acréscimo 

previsto na proposta de migração voluntariamente firmada pela apelada. 

Nota-se que o novo produto contratado há novo rol de procedimentos, 

coberturas, carências, e, portanto, novo valor de mensalidade. Assim, não 

há que se falar em abusividade. Sentença reformada. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. PREJUDICADO O APELO DA AUTORA. 

UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70047480249, Sexta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 

13/12/2018) Posto isso, acolho parcialmente a preliminar suscitada pela 

requerida e, declaro prescrita a pretensão da autora contida na petição 

inicial relativa ao ano de 2013, 2014 e meses de fevereiro a maio de 2015, 

com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Dos pontos 

controvertidos De acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos 

como sendo: a) se é lícita a cláusula contratual (sinistralidade) que 

embasa os reajustes do valor da prestação do plano de saúde da 

requerente; b) se houve sinistralidade, consistente na utilização em 

excesso dos serviços médicos por algum ou alguns dos usuários do 

plano, que justificasse o reajuste do valor da prestação do plano de saúde 

nos anos de 2015 a 2018; c) caso positivo o item anterior, qual foi o índice 

de reajuste aplicado no período supra e, d) se a autora possui direito a 

repetição de indébito em decorrência de eventual pagamento a maior das 

prestações do plano de saúde; Das provas Diante da controvérsia 

instalada defiro a produção de prova pericial postulada pela parte 

requerida (id. 17813062), pois entendo que se trata de prova 

imprescindível para o deslinde do feito. Outrossim, nomeio como perita a 

Sra. Ana Helana Esmeraldo Canavarros, CRC-MT 7670/O-2, com endereço 

na Rua Des. José de Mesquita, 255, Apto. 2.002, Ed. Sunset Boulevard, 

B a i r r o  A r a é s ,  C u i a b á ;  C e p :  7 8 . 0 0 5 - 1 9 0 ;  e - m a i l : 

anacanavarros@terra.com.br; FONE: 3023 3555 e 9971 3770.. Intime-a 

para aceitar a nomeação, consignando que no prazo de 05 dias deverá 

informar o valor dos honorários que entende devido. Apresentada a 

proposta de honorários, intime-se requerida para se manifestar sobre ela 

no prazo de 05 dias. Fixados os honorários, intime-se a requerida para 

depositar o seu valor integral, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos 

cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros 

cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do 

respectivo laudo nos autos (CPC – art. 95). Venham as partes, no prazo 

de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e 

quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência pericial, 

intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a designação 

da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos 

serem intimados para o devido acompanhamento, com antecedência 

mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) 

dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá 

esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido no item “B e C”, 

devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do CPC 

quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as 

partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os 

assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, CPC). Ficam as partes, desde 

logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, deverá a requerida disponibilizar toda a 

documentação necessária ao Sr. Perito para a realização da perícia e 

sendo o caso lhe garantir livre acesso as suas dependências para a 

apuração da ventilada sinistralidade. Oportunamente, venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Às 

providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000878-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR GIACOBBO (EXEQUENTE)

DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PESSI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

L. PESSI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Adriane Radeliski Miranda OAB - MT15202/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000878-26.2017.8.11.0002 

AUTOR: DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI - ME RÉU: L. 

PESSI - ME Vistos etc. Inicialmente, observo que a arte autora formulou 

pedido visando à realização de penhora online nas contas bancárias da 

requerida, sob a alegação de que houve descumprimento por parte desta 

do acordo homologado por sentença, bem como qual incluiu nos cálculos 

honorários referente a fase de cumprimento de sentença. (id. 9776171). 

Todavia, constato que nesta demanda não fora determinada a intimação 

da requerida para realizar o pagamento voluntário da dívida, conforme 

prevê o art. 513, § 2º, inciso II, CPC. Ainda, verifico que o autor não se 

atentou para o disposto no inciso I do art. 524 do CPC. Assim, determino 

que o autor emende a petição de cumprimento de sentença devendo nela 

constar o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observando os dispostos nos artigos 319, §§ 1º a 3º e 524, 

ambos do CPC. Ainda, ressalto que deverá o autor aportar aos autos 

cálculo atualizado da dívida, sem a incidência honorários advocatícios 

referente a fase de cumprimento de sentença, pois este apenas incidirá 

em caso de não pagamento voluntário da parte requerida (§1º, art. 523, 

CPC), no prazo de 15 (quinze) dias . Decorrido o prazo sem manifestação 

da parte autora arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005095-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY TEREZA DAMIAN (AUTOR(A))

FELIPPY WILLY DAS NEVES DAMIAN (AUTOR(A))

THAISSY UANNA DAS NEVES DAMIAN (AUTOR(A))

SANDRA REGINA DAMIAN (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO DAMIAN (AUTOR(A))

DERLI CARLOS DAMIAN JUNIOR (AUTOR(A))

ELIZABETE MARIA DAMIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES DE AMORIM (REU)

ILZA FRANCISCA DE OLIVEIRA PEREIRA (REU)

VANIA MARIA DE CAMPOS (REU)

ZEFERINO ANTUNES (REU)

JANE MARIA DA SILVA (REU)

ARLINDO LOURENÇO DA SILVA (REU)

MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA SILVA (REU)

BENTA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEONCIO (REU)

ESPÓLIO DE BRIGIDA MARIA DE ALMEIDA (REU)

JACILDO PEREIRA DA SILVA (REU)

ESPÓLIO DE GONÇALO ALIPIO DE OLIVEIRA (REU)

CESARINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REU)

ADAO DE SOUZA PORTO (REU)

ESPÓLIO DE HIGINA FRANCISCA DE OLIVEIRA PORTO (REU)

TEREZINHA DA SILVA PORTO (REU)

CECILIO PEREIRA (REU)

MARIA BALBINA CORREA (REU)

WELACIO EUSTACIO DE MAGALHÃES (REU)

LUIZA SILVANA DE OLIVEIRA RIBEIRO (REU)

SWINTHEL JOACKIM LOPES PEREIRA (REU)
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JOSEFINA FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA (REU)

ESPÓLIO DE FRANCISCA DE OLIVEIRA CORREA (REU)

ESPÓLIO DE OLIVA FRANCISCA DE OLIVEIRA E SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT17992-O (ADVOGADO(A))

ZEFERINO ANTUNES (CONFINANTES)

VANIA MARIA DE CAMPOS (CONFINANTES)

ERCY DE CAMPOS (CONFINANTES)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005095-44.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

SHIRLEY TEREZA DAMIAN, DERLI CARLOS DAMIAN JUNIOR, ELIZABETE 

MARIA DAMIAN, SANDRA REGINA DAMIAN, SERGIO ANTONIO DAMIAN, 

FELIPPY WILLY DAS NEVES DAMIAN, THAISSY UANNA DAS NEVES 

DAMIAN REU: CESARINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE 

GONÇALO ALIPIO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE BRIGIDA MARIA DE 

ALMEIDA, BENTA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEONCIO, MARIA 

MARGARIDA DE OLIVEIRA SILVA, ARLINDO LOURENÇO DA SILVA, 

JOSEFINA FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA, SWINTHEL JOACKIM 

LOPES PEREIRA, CECILIO PEREIRA, ILZA FRANCISCA DE OLIVEIRA 

PEREIRA, PAULO RODRIGUES DE AMORIM, ESPÓLIO DE HIGINA 

FRANCISCA DE OLIVEIRA PORTO, TEREZINHA DA SILVA PORTO, ADAO 

DE SOUZA PORTO, JACILDO PEREIRA DA SILVA, JANE MARIA DA SILVA, 

ESPÓLIO DE OLIVA FRANCISCA DE OLIVEIRA E SILVA, ESPÓLIO DE 

FRANCISCA DE OLIVEIRA CORREA, LUIZA SILVANA DE OLIVEIRA 

RIBEIRO, MARIA BALBINA CORREA, WELACIO EUSTACIO DE 

MAGALHÃES, ZEFERINO ANTUNES, VANIA MARIA DE CAMPOS Vistos, 

De entrada, observo que a parte autora promoveu o recolhimento das 

custas iniciais (id. 20818555) e não requereu a concessão do benefício da 

justiça gratuita, razão porque revogo a decisão de id. 20920557 no que diz 

respeito ao deferimento da justiça gratuita à parte autora. Expeça-se 

mandado de citação dos requeridos Ilza Francisca de Oliveria Pereira, 

Cecilio Pereira, Paulo Rodrigues de Amorim e Adão de Souza Porto nos 

endereços indicados no id. 22902189 e dos requeridos Jacildo Pereira da 

Silva e Jane Maria da Silva no endereço declinado na inicial. Cite-se o 

requerido Swuinthil Joackim Lopres Pereira na pessoa da sua esposa 

Josefina Francisca de Oliveira Pereira no endereço de id. 23452479. 

Outrossim, acolho os argumentos expostos na petição de id. 25855549, 

pelo que tenho por retificado os confinantes para constar como sendo: 

Zeferino Antunes, devidamente citado no id. 22871656; Espólio de 

Hamilton Ramalho Oliveira, que compareceu espontaneamente no id. 

25066398 e Espólio de Ercy de Campos, representada por Vânia Maria de 

Campos, que foi devidamente citada no id. 22871656 e peticionou no id. 

23916482. Venha a parte autora informar o endereço dos requeridos 

Maria Margarida e Silva e Arlindo Lourenço da Silva, bem como indicar o 

inventariante ou administrador provisório do espólio de Cesarina 

Figueiredo de Oliveira. Quanto ao pedido de citação via edital da requerida 

Terezinha da Silva Porto, promovi tentativa de pesquisa junta aos órgãos 

conveniados por meio do CPF informado na inicial, porém não obtive êxito 

pelo fato de o CPF constar como inválido, conforme extrato em anexo. 

Assim, vejo que a pretensão de citação, via edital, merece guarida. 

Contudo, diante da existência de outros requeridos que podem não ser 

localizados, postergo a determinação de expedição de edital para 

momento futuro, quando sedimentadas todas as questões acerca das 

citações dos requeridos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009140-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009140-62.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA PINTO EXECUTADO: LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Vistos. Aportou aos 

autos pedido da exequente requerendo a penhora online de valores 

existentes em contas bancárias da parte. Tendo em vista que aparece em 

primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada 

em favor da exequente, não se vê qualquer impedimento para atender o 

pleito formulado. Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em 

contas bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 2.037,07 

(dois mil e trinta e sete reais e sete centavos), cuja quantia encontra-se 

bloqueada pelo sistema Bacenjud, conforme extrato em anexo. A parte 

executada compareceu nos autos requerendo a liberação dos valores 

penhorados em suas contas bancárias e a extinção do comprimento de 

sentença, sob o argumento de que encontra-se em recuperação judicial 

(id. 28668481). Dessa forma, em atenção ao princípio do contraditório, 

antes de analisar o pedido formulado pela executada, venha a parte 

exequente manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham-me 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002509-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTAIDE TONHOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (REU)

POSTAL SAÚDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MG74659 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002509-39.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

OTAIDE TONHOLO REU: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E 

SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, POSTAL SAÚDE Vistos, 

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações quanto à alteração da fase 

processual. Intime-se a devedora Postal Saúde - Caixa de Assistência e 

Saúde aos Empregados dos Correios e Postal Saúde – Unidade de 

Representação Regional Mato Grosso URR/MT, por meio de seus patronos 

via DJE, para cumprimento do saldo remanescente, de acordo com o valor 

indicado no id. 28618320, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 

valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008682-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ALECSANDER MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REU)
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INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação sobre a correspondência devolvida id: 28864235

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003561-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELICIDIO CAMPOS ALEXANDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação sobre a correspondência devolvida id: 28865394

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010879-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON BUENO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA FORTUNATO UEMA OAB - MT22917/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação sobre a correspondência devolvida id: 28865399

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 331928 Nr: 676-71.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTK MARTELOS HIDRÁULICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:MS 9.429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 80. Assim, procedo à consulta dos endereços da parte requerida, nos 

sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD.

 Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se a parte autora a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 330334 Nr: 26626-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTK MARTELOS HIDRÁULICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:MS 9.429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 80. Assim, procedo à consulta dos endereços da parte requerida, nos 

sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD.

 Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se a parte autora a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 273111 Nr: 15751-58.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO & BARBOSA LTDA, 

MOACYR DA SILVA BARBOSA, NILTON SILVA BARBOSA, HELOIZA 

BRANT FREIRE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7.485, 

EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:MT 7.485

 .Do pedido de adjudicação do bemAportou aos autos pedido da 

exequente requerendo a adjudicação do bem penhorado à fl. 340/342, 

conforme se observa às fls. 343/345.O pedido de adjudicação foi deferido 

e determinada a intimação da parte executada para remir a execução (fls. 

193/194), porém apesar de ter sido devidamente intimada a parte 

devedora se manteve inerte.Pois bem, considerando a inércia do 

executado, defiro o pedido de adjudicação do bem indicado no auto de 

penhora de fls. 126/127, pela média do valor de cotação do mercado 

apresentado pelo Sr. Oficial de Justiça de R$135.000,00 (cento e trinta e 

cinco mil reais) (fls. 332). Após a comprovação efetiva do pagamento da 

diferença, caso o valor do crédito seja inferior ao valor do bem (art. 876, § 

4º, inciso I, do CPC), e da quitação do imposto de transmissão, lavre-se o 

auto de adjudicação, encaminhando para assinatura (art. 877, § 1º, do 

CPC).Uma vez assinada o auto de adjudicação, no prazo de 20 (vinte) 

dias, o interessado deverá providenciar o necessário para a expedição de 

carta de adjudicação, indicando as cópias para formação do instrumento e 

o recolhimento das custas de expedição.No mesma oportunidade, deverá 

comprovar, ainda, a ciência de todas as pessoas previstas no art. 799 e 

889 do Código de Processo Civil, com cópias de todas as cartas, 

intimações e editais realizados, para conferência, ou, declarar 

expressamente sua inocorrência.Em seguida, feitas as conferências 

necessárias pela Secretaria, o que deverá ser certificado, expeça-se 

carta de adjudicação, e, havendo requerimento expresso, mandado de 

imissão ou ordem de entrega ao adquirente, encaminhando para 

assinatura.Da penhora online em contas dos executadosNesse 

compasso, defiro o pedido de penhora online em nomes dos executados, 

até o limite do saldo devedor de R$ 22.735,86 (vinte e dois mil, setecentos 

trinta cinco reais e oitenta seis centavos). Junte-se aos autos cópia da 

operação.Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 273111 Nr: 15751-58.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO & BARBOSA LTDA, 

MOACYR DA SILVA BARBOSA, NILTON SILVA BARBOSA, HELOIZA 

BRANT FREIRE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7.485, 

EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:MT 7.485

 Vistos, etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 26,32 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade dos executados, 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 22.735,86, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação dos executados 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Por fim, venha a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, 

ressaltando que na mesma oportunidade deverá apresentar planilha de 

cálculo atualizada observando a dedução do valor dos bens adjudicados.

Intime-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 256 de 353



 Às providências necessárias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406142 Nr: 14614-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO VERLE, LEONARDO SAUSEN 

VERLE, LUIZ HENRIQUE SAUDEN VERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:MT 11.686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:MT 12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ ALBERTO VERLE, Cpf: 

12426490004, Rg: 1122337-5, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

atualmente em local incerto e não sabido LEONARDO SAUSEN VERLE, 

Cpf: 00711847169, Rg: 12315257, brasileiro(a), casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido LUIZ HENRIQUE SAUDEN VERLE, 

Cpf: 06051428909, Rg: 12315940, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte Exequente, M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS 

LTDA, propôs AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face 

dos Executados: 1º) LUIZ ALBERTO VERLE, 2º) LEONARDO SAUSEN 

VERLE e 3º) LUIZ HENRIQUE SAUDEN VERLE... sendo que a confissão de 

dívida foi assinada pelo 1º Executado, na condição de confitente e os 

demais Executados na condição de avalistas/devedores solidários...os 

Executados pagaram parcialmente a dívida... ADVERTÊNCIA: art. 257, IV, 

do Código de Processo Civil/2015.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 185.460,40 - Valor 

Atualizado: R$ 185.460,39 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Uma vez que os requeridos Luiz Alberto Verle, 

Leonardo Sausen Verlee Luiz Henrique Sausen Verle não foram 

localizados para serem citados, defiro o pedidofl. 107 e ordeno sejam 

CITADOS, por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, devendo constar 

no edital a advertência do art. 257, IV, do Código de Processo Civil/2015, 

bem assim o prazo de 15 (quinze) dias para contestar o pedido (CPC/2015 

– art. 231, IV).Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer 

manifestação da parte requerida, desde já nomeio como Curador Especial 

a Defensoria Pública Estadual desta Comarca, que deverá ser 

regularmente intimada para patrocinar a defesa dos requeridos Luiz 

Alberto Verle, Leonardo Sausen Verlee Luiz Henrique Sausen Verle.Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.Por oportuno, à vista de 

que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 

257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode 

ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, DETERMINO que a publicação do edital de citação seja em 

jornal local de ampla circulação a ser providenciado pela parte autora, o 

que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal.Sem prejuízo 

do acima DETERMINO, PUBLIQUE-SE o edital também no DJE.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Às providências necessárias.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gildeth Macedo de 

Jesus, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Roseli Aparecida Cáceres Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348773 Nr: 14883-75.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL PEREIRA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E 

TEOLOGIA, JUSELIA AUXILIADORA DE REZENDE, ADEMAR ESTEVES DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUSELIA AUXILIADORA DE REZENDE, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ADEMAR ESTEVES 

DE FREITAS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: IZABEL PEREIRA DE MACEDO promove a presente 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS em 

desfavor de INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E TEOLOGIA, alegando 

em síntese que concluiu o curso de mestrado profissional em Psicanálise, 

Educação e Sociedade na instituição requerida, estando até a presente 

data sem o referido diploma. ADVERTÊNCIA: art. 257, IV, do Código de 

Processo Civil/2015.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 1.000,00 - Valor 

Atualizado: R$ 1.000,00 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, Considerando que a parte requerida não foi 

localizada para ser citada, defiro o pedido fls. 179/180 e ordeno seja a 

mesma citada, por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, devendo 

constar no edital a advertência contidas na decisão de fl. 119.Decorrido 

os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação da parte 

requerida, desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública 

Estadual desta Comarca, que deverá ser regularmente intimado para 

patrocinar a defesa do executado.Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os 

sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim 

considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando os 

tribunais se adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação 

do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de 

beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do 

mesmo dispositivo legal.Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gildeth Macedo de 

Jesus, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Roseli Aparecida Cáceres Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117239 Nr: 2090-80.2009.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO PARANÁ CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ALCOOL DO PANTANAL LTDA, 

MASSA FALIDA ALCOPAM - ALCOOL DO PANTANAL LTDA, SILVIO 

ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINE 

CANDIA - OAB:6687, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 

33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:39.684 OAB/DF, HIGARA HUIANE CARINHENA - 

OAB:10.488 MT, LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - 

OAB:41258, MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976, MARIANA 

RIBEIRO SERAFIM DA SILVA - OAB:9383, MARIANA RIBEIRO SERAFIM 

DA SILVA VIEIRA BARROS - OAB:9383/O

 INTIMAR o administrador judicial para pronunciar-se em 05 (cinco) dias, 

acerca da manifestação de fls. 366/373.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421452 Nr: 22740-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINGÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

TARSÍCIO QUINTAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, CAPTIVA CONSULTORIA CLARO 

EMPRESAS TELEFONIA MOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:MT 13.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - 

OAB:MT 13.156

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A PERICIA AGENDADA PARA O DIA 

23/03/2020 às 13 horas, no Balcão desta Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 533113 Nr: 6072-87.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON GONÇALVES DE ALMEIDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDA TAYSA PIMENTA MAIA - 

OAB:18984, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:MT 3.549

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado 

por Edilson Gonçalves de Almeida, de R$ 11.676,90 (onze mil seiscentos e 

setenta e seis reais e noventa centavos), reconhecidos pela 6ª Vara do 

Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 

0000296-47.2017.5.23.0006 (fls. 07), atualizados até a data da 

decretação da falência da empresa requerida juntada nos autos pelo 

Administrador Judicial (fls. 35/38), a ser habilitado na classe de credores 

trabalhistas extraconcursais da Massa Falida de Compre Mais 

Supermercados Ltda.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência 

ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 504632 Nr: 16206-13.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN ADRIANO BARANOSKI, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:MT 8.566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Gean 

Adriano Baranoski, de R$ 37.707,98 (trinta e sete mil setecentos e sete 

reais e noventa e oito centavos), reconhecidos pela 5ª Vara do Trabalho 

de Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 0000278-63.2016.5.23.0005, 

atualizados até a data da decretação da falência da empresa requerida 

juntada nos autos pelo credor (fls. 45/46), a ser habilitado na classe de 

credores trabalhistas extraconcursais da Massa Falida de Compre Mais 

Supermercados Ltda.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência 

ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 519060 Nr: 23974-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYSA MARIA MARCELA DE CARALHO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:MT 10.408, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PALCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado 

por Laysa Maria Marcela de Carvalho, de R$ 12.899,07 (doze mil 

oitocentos e noventa e nove reais e sete centavos), reconhecidos pela 9ª 

Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 

0000357-93.2017.5.23.0009, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pela credora (fls. 35), a ser habilitado na 

classe extraconcursal da Massa Falida de Compre Mais Supermercado 

Ltda.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 525338 Nr: 1608-20.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO FABRIS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8.566/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 
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com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado 

por José Antonio Fabris, de R$ 26.349,10 (vinte e seis mil, trezentos e 

quarenta e nove reais e dez centavos), reconhecido pela 7ª Vara do 

Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 

0000581-71.2016.5.23.0007, atualizados até a data da decretação da 

falência da empresa requerida juntada nos autos pelo credor (fls. 39/41), 

a ser habilitado na classe de credores trabalhistas extraconcursais da 

Massa Falida de Compre Mais Supermercados Ltda.Isento de custas e 

honorários advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 540408 Nr: 10125-14.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANA VIEIRA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUSA PIZZATTO - 

OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Daiana 

Vieira da Silva, de R$ 21.394,32 (vinte e um mil trezentos e noventa e 

quatro reais e trinta e dois centavos), reconhecidos pela 4ª Vara do 

Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 

0000280-36.2016.5.23.0004, atualizados até a data da decretação da 

falência da empresa requerida juntada nos autos pela credora (fls. 47/48), 

a ser habilitado na classe de credores trabalhistas extraconcursais da 

Massa Falida de Compre Mais Supermercados Ltda.Isento de custas e 

honorários advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 504641 Nr: 16216-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO TEIXEIRA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:MT 8.566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado 

por Edinaldo Teixeira, de R$ 11.293,81 (onze mil duzentos e noventa e três 

reais e oitenta e um centavos), reconhecidos pela 5ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 0000383-40.2016.5.23.0005, 

atualizados até a data da decretação da falência da empresa requerida 

juntada nos autos pelo credor (fls. 47/48), a ser habilitado na classe de 

credores trabalhistas extraconcursais da Massa Falida de Compre Mais 

Supermercados Ltda.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência 

ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 504648 Nr: 16223-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA, CLEBER BRENO DO VALE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:MT 6.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - 

OAB:MT 3.549, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:MT 

8.566, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado 

por Cleber Breno do Vale Silva, de R$ 10.509,89 (dez mil quinhentos e 

nove reais e oitenta e nove centavos), reconhecidos pela 9ª Vara do 

Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 

0000333-02.2016.5.23.0009, atualizados até a data da decretação da 

falência da empresa requerida juntada nos autos pelo credor (fls. 40/41), 

a ser habilitado na classe de credores trabalhistas extraconcursais da 

Massa Falida de Compre Mais Supermercados Ltda.Por fim, determino o 

cumprimento integral da decisão de fls. 30, e retifique-se o Sistema Apolo, 

bem como a capa dos autos para constar como parte requerente Cleber 

Breno do Vale Silva, e parte requerida Massa Falida de Compre Mais 

Supermercados Ltda.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência 

ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 535927 Nr: 7778-08.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS DA SILVA GODOY, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANDRA MAIRA RODRIGUES - 

OAB:MT 18.750-O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, sonia 

frassetto de freitas - OAB:22684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Vistos.

Trata-se de pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, 

proposta por Vinicius da Silva Godoy em face de Massa Falida de Compre 

Mais Supermercados Ltda., objetivando a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho.

Em análise dos autos, verifica-se que o autor alega ser credor da falida no 

importe de R$ 4.082,51 (quatro mil, oitenta e dois reais e cinquenta e um 

centavos), atualizado até 31/03/2018, representado por uma Certidão para 

Habilitação de Crédito Trabalhista (fls. 13).

Com vista dos autos, o Administrador Judicial manifestou-se à fls. 

18/21pelo acolhimento da habilitação de crédito no valor de R$ 2.644,73 

(dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e três reais) e o 

Ministério Público manifestou-se (fls. 25) favorável à habilitação do crédito 

em sua integralidade (verba principal + FGTS) no valor indicado pela 

certidão de crédito de fls. 13.

 Pois bem. Nos termos do artigo 9º, II, da Lei 11.101/05, a habilitação de 

crédito realizada pelo credor deverá conter “o valor do crédito, atualizado 

até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, 

sua origem e classificação”.

Pela leitura do citado dispositivo legal, conclui-se que o valor do crédito 

deve ser atualizado até a data da decretação da falência.
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 Da apreciação dos autos verifica-se que, a certidão de crédito que instrui 

a exordial foi atualizada até 31/03/2018, não observando a previsão legal 

do artigo 9º, II, da LRF.

Deste modo, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente nova certidão de crédito, atualizada até a data da 

decretação da falência (25.05.2017), emitida pela Justiça do Trabalho, de 

acordo com o disposto no art. 9º, II, da Lei 11.101/05, a fim de propiciar a 

adequada prestação jurisdicional.

Com a manifestação, intime-se a devedora e o administrador judicial para, 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se nos autos.

Após, vista ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002845-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA TEIXEIRA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS OAB - MT25517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

17 de abril de 2020 às 08:00 horas, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001005-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY FATIMA DE SOUZA OAB - 879.623.571-34 

(REPRESENTANTE)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, acolho a emenda da inicial, a fim de 

que surtam seus legas e jurídicos efeitos. Assim, retifiquem-se os 

assentos de registro do sistema, procedendo com a inclusão da Unimed 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico no polo passivo da presente 

demanda. Trata-se de ação e obrigação de fazer c/c pedido de 

antecipação de tutela c/c indenização por danos morais proposta por 

Rosemary Fátima de Souza em desfavor de Unimed João Pessoa 

Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico, alegando em síntese que desde o ano de 2017, vem 

sofrendo com dores na coluna, sendo acometida de “neuropatia (distúrbio 

dos nervos) compressiva desmielinizante segmentar dos nervos medianos 

no nível dos punhos: síndrome do túnel do carpo grau I/IV”, lhe causando 

risco de vida, considerando seu estado degenerativo. Afirma que tal 

diagnóstico foi acompanhado por ortopedista especialista na área de 

cirurgia de coluna, justificando a necessidade de realização de 

procedimento de Artrodese/hérnia de disco/descompressão da 

medula/enxerto ósseo na autora com urgência, diante da possibilidade de 

acarretar danos irreparáveis a sua saúde, inclusive com a paralisação 

dos movimentos dos membros inferiores e superiores. Contudo a parte 

requerida não autorizou a realização do procedimento, informando que o 

procedimento cirúrgico não atende as diretrizes do rol de procedimentos 

médicos da ANS, razão pela qual requer a concessão da tutela de 

urgência a fim de que seja a parte requerida compelida a autorizar o 

procedimento cirúrgico na autora, conforme prescrição médica acostada 

aos autos. Determinada a emenda da inicial (Id. 28075012), a parte autora 

se manifestou no Id. 28182704. Os autos vieram conclusos para análise 

do pedido liminar. É a síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida ao autor 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR 

REJEITADA - PACIENTE COM CÂNCER - NEGATIVA DO EXAME PET-CT - 

PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS OBRIGATÓRIOS - RESOLUÇÃO 

DA ANS - APLICABILIDADE DO CDC - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC) - 

COBERTURA DEVIDA - ATO INDENIZÁVEL - VALOR ADEQUADO - 

MANUTENÇÃO - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 

Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do 

Consumidor. (TJMT Ap 35797/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

05/05/2017). No presente caso, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência do autor, 

considerando ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas 

pelo autor, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como o autor comprovar os fatos alegados na inicial, 

razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Da tutela de urgência Trata-se de pedido de tutela de urgência 

antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois 

requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na 

exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que 

se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da 

existência do direito acautelado. Já o segundo requisito depende da 

análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este 

denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela 

do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do 

mencionado dispositivo. Munido desses conceitos, cotejando-os com a 

situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido de 
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tutela de urgência deve ser deferido, pelos fundamentos que passo a 

expor. Na hipótese, verifico que a relevância da fundamentação 

encontra-se consubstanciada na cópia dos documentos pessoais da 

parte autora (Id. 27974601), bem como pelo termo de adesão ao plano de 

saúde, e declaração de saúde colacionados no Id. 27974603, que 

demonstram a existência de vínculo e relação jurídica de consumo entre 

as partes. Ademais, também conduzem à formação de um juízo de 

probabilidade do direito ora invocado, a guia de solicitação de internação 

colacionada no Id. 27974613, indicando a necessidade de realização dos 

procedimentos cirúrgicos, subscrito pela Dr. Cesar Prado de Souza 

(CRM/MT 2931). Aliem-se a isso, ao relatório médico apresentado no Id. 

27974607 pág. 02, cuja conclusão de que a autora possui diagnóstico de 

neuropatia compressiva desmielinizante segmentar dos nervos medianos, 

no nível dos punhos, compatível com síndrome do túnel do carpo grau I/IV, 

subscrito pelo Médico Dr. Irineu Alves Ferreira (CRM/MT 1597), a 

ressonância magnética da coluna lombossacra cuja conclusão apresenta 

alterações degenerativas (Id. 27974608), e por fim, o parecer técnico 

subscrito pelo Dr. João Leopoldo Baçan (CRM/MT 5753), informando a 

necessidade do tratamento cirúrgico a fim de retornar as suas atividades 

laborativas (Id. 27974609). Assim considera-se a realização da cirurgia 

pleiteada pela parte autora, conforme devidamente constatado por laudo 

médico, certo que a requerida não pode negar o atendimento. Nesse 

sentido, é o entendimento predominante da jurisprudência: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO 

DE SAÚDE. CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE. NEGATIVA DE COBERTURA. 

VÁLVULA AÓRTICA MAGNA. MATERIAL IMPORTADO. INDICAÇÃO DO 

PROFISSIONAL MÉDICO. COBERTURA DEVIDA. (...) COBERTURA 

CONTRATUAL - Considerando a inversão do ônus da prova, prevista no 

art. 6º, inc. VIII, do CDC, impunha-se à parte ré o encargo de demonstrar 

que o material importado indicado pelo médico assistente não se ajustou à 

situação clínica do segurado. A partir da vigência da Lei nº 9.656/98, não 

há possibilidade de recusa de cobertura de material indispensável ao ato 

cirúrgico, pois, de acordo com o art. 10, inc. VII, do referido diploma legal, 

não poderá ser excluído da cobertura o fornecimento de próteses, órteses 

e seus acessórios indispensáveis ao ato cirúrgico, inexistindo qualquer 

limitação quanto à origem do material, se nacional ou importado. Incumbe, 

exclusivamente, ao médico que assiste ao paciente, prescrever o 

tratamento de saúde que lhe é adequado e o material a ser utilizado na 

realização de eventual procedimento cirúrgico. Precedentes. (...). 

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO 

DA PARTE RÉ DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70063789101, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da 

Silva Tavares, Julgado em 09/06/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PLANO DE SAÚDE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - ART. 273, 

CAPUT E INCISO I, DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - FORNECIMENTO 

DE MATERIAIS PARA CIRURGIA - RECUSA INDEVIDA - OBRIGAÇÃO 

CONTRATUAL - PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA - DECISUM MANTIDO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 273, caput e 

inciso I, do CPC, é cabível a antecipação de tutela para que sejam 

fornecidos os materiais e realizada a cirurgia indicada por junta médica, 

diante da obrigação contratual da operadora de plano de saúde e da 

prevalência do direito à saúde”. (TJMT - AI 84570/2014, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014). A par do exposto, diante da 

urgência apontada, tenho como indevida a negativa de cobertura dos 

procedimentos solicitados pela parte autora, de modo que deve ser 

reconhecida a preponderância do Código de Defesa do Consumidor sobre 

eventual cláusula contratual restritiva, enquadrada como abusiva. Por 

esse viés, o ato da requerida de não ter autorizado, até o presente 

momento, o exame requisitado para tratamento do autor, em princípio se 

mostra abusivo, desarrazoado e até mesmo atentatório ao Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, que é o princípio matriz do Sistema 

Constitucional Brasileiro. Ressalte-se, ademais, que em se tratando de 

direito à vida e à dignidade da pessoa humana, a presteza da resposta é 

condição de sua validade, não se sujeitando, portanto, a delongas de 

ordem burocrática. Nestas condições, presentes os requisitos 

informadores da espécie, a concessão da tutela de urgência é medida que 

se impõe. Posto isso, defiro a tutela de urgência pretendida e determino 

que a requerida autorize a realização do procedimento cirúrgico e 

materiais prescritos pelo médico da autora (Id. 27974613), no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. Em caso de descumprimento, fixo multa-diária de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de abril de 2020 às 08h30min, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para comparecer a 

respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de 

manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 

(dez) dias antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que 

a audiência será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir 

do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, 

inciso II, ambos do CPC). As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016957-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YESO BENTO RAMOS DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA OAB - MT10401/O 

(ADVOGADO(A))

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCELI CANDIDO DO NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016957-12.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 13 de abril de 2020, às 10h30min, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva audiência de 

conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do 

CPC.. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 
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autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002695-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”. Deste 

modo, no presente caso, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das 

alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os 

fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 13 de abril de 2020 às 11h30min, a ser 

realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002823-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA DA SILVA CAPISTRANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

13 de abril de 2020 às 11:00 horas, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019383-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LAURA DA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHISTIANE DE CASSIA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

13 de abril de 2020 às 12:00 horas, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 
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temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017352-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON ZUCHETO MACHADO (AUTOR(A))

JANAINA MARIA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO FERNANDO GAIOTTE (REU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

ANA MARIA DE ARRUDA PAULA (REU)

CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA (REU)

DANILO FERNANDO GAIOTTE-ENGENHARIA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse 

cumulada com anulação de escritura pública e/ou registro público 

cumulada com danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada 

proposta por Ederson Zucheto Machado e Janaina Maria Ramos Machado, 

em desfavor de Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda., Ana 

Maria de Arruda Paula, Célia Maria de Arruda Paula, Danilo Fernando 

Gaiotte Engenharia Ltda-ME e Danilo Fernando Gaiotte. Pois bem. Tenho 

que conveniente à justificação prévia do alegado, razão pela qual designo 

audiência para o dia 19 de março de 2020, às 16:00 horas. Venha à parte 

autora apresentar rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze), a contar 

da publicação da presente decisão (§4º, art. 357, CPC). Desde já fica o 

advogado da parte autora cientificado de que cabe a ele o dever de 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto a parte informar a 

este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. Conforme dispõe o artigo 562 do CPC, citem-se 

as requeridas para comparecer à audiência, em que poderá intervir desde 

que o faça por advogado. O prazo para contestar é de 15 dias (art. 564, 

caput, do CPC/2015), a partir da intimação da decisão que deferir ou não a 

medida liminar (artigo 564, § único, do CPC/2015), seguindo a partir daí o 

rito do procedimento comum. Intime-se a parte autora. Expeça-se o 

necessário. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002125-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR AQUINO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

ISAIAS AQUINO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

JONAS AQUIMODA CONCEICAO (AUTOR(A))

INAYA MARTINS RIOS (AUTOR(A))

JAIRO AQUINO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

RUTE AQUINO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

ANA CRISTINA SURUBI (AUTOR(A))

BENEDITA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO aos requerentes os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”. Deste 

modo, no presente caso, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das 

alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os 

fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 17 de abril de 2020 às 08h30min, a ser 

realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 
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e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014483-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE LIMA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de 

tutela de urgência proposta por Cristiane Aparecida de Lima Rangel, em 

desfavor de Cnova Comércio Eletrônico S.A e Financeira Itaú CBD S.A – 

Crédito Financiamento e Investimento alegando em síntese ser titular do 

cartão Itaú Card em parceria com a Loja Ponto Frio e que no mês de 

agosto/2018 efetuou o pagamento integral da sua fatura no valor de R$ 

754,84 (setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro 

centavos). Afirma ainda, que no mês de setembro/2019 constou o 

lançamento a menor do valor pago em sua fatura, sendo lançado o valor 

de R$ 654,00 (seiscentos e cinquenta e quatro reais), além de um 

financiamento em 12 (doze) parcelas da diferença do valor pago a menor. 

Assim, requer a concessão de tutela de urgência a fim de determinar que 

a requerida suspenda imediatamente os descontos na fatura do cartão de 

crédito da autora, bem como se abstenha de incluir o nome da autora no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. É a síntese do necessário. 

Decido. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, 

DEFIRO a requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se 

prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do 

Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer 

que este consentimento processual ao consumidor não é prestado de 

forma automática, apenas pela verificação da existência de uma relação 

de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”. Deste 

modo, no presente caso, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das 

alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os 

fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos 

do §3º do mencionado dispositivo. Sendo assim, verifica-se que a parte 

autora logrou êxito em demonstrar através dos extratos anexados à inicial 

no Id. 24796724, 24796725, 24796730 e 24796735 que indica a 

divergência entre os valores pagos pela autora e os valores lançados em 

sua fatura, bem como o financiamento em seu cartão de crédito. Sobre 

mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de relação 

jurídica, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este 

aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o 

seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que 

se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos 

prejuízos que podem advir à parte autora em razão de eventual inscrição 

negativa em banco de dados de órgão de restrição de crédito, como forma 

de levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que 

se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca 

da constituição da dívida. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder com a devida cobrança dos valores em 

aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os 

requisitos autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e 

determino seja parte ré intimada a fim de proceder com a suspensão dos 

descontos realizados no cartão de crédito da autora, bem como se 

abstenha de encaminhar o nome da requerente ao cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, no que se refere aos débitos sub judice, 

consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), fixada com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2020 às 9h00min, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002141-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

CARLOS DA CONCEICAO COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S D ALLIEND NOTICIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer 
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cumulada c/c indenização por danos morais proposta por Carlos da 

Conceição Costa Souza e Airton Santana de Arruda em desfavor de S D 

Alliend Notícias ME, alegando em síntese, que em agosto/2018 os 

requerentes foram conduzidos a central de flagrantes desta Comarca, 

uma vez que supostamente teriam participado de um crime de homicídio. 

Alega ainda que, um terceiro investigado confessou o crime, restando 

apurado no inquérito policial que os requerentes não tiveram envolvimento 

com o crime. Contudo, a parte requerida no dia 11.08.2018 teria publicado 

em seu site e em suas redes sociais, noticia atribuindo aos requerentes a 

prática de estupro e homicídio, mostrando ostensivamente o rosto dos 

requerentes, noticia que permanece ate a presente data. Assim, requer a 

concessão da tutela de urgência a fim de que a requerida promova com a 

retirada de qualquer matéria, nota ou imagem que vincule os requerentes a 

pratica dos referidos crimes, bem como veicule nota de esclarecimento 

com a mesma extensão da matéria esclarecendo acerca da inocência dos 

requerentes em relação aos fatos narrados. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, 

DEFIRO aos requerentes os benefícios da gratuidade da justiça, até que 

se prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da tutela de 

urgência Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Munido desses conceitos, cotejando a situação jurídica apresentada nos 

autos, verifica-se que o pedido de tutela de urgência deve ser deferido. 

Isso porque, constata-se a verossimilhança das alegações dos 

requerentes, haja vista a publicação no site de noticias e na rede social 

(facebook) veiculada pela requerida, datados de 11 de agosto de 2018, 

corroborando a narrativa tecida na inicial, contendo o nome, idade e 

fotografia dos requerentes, evidenciando o suposto envolvimento nos 

crimes mencionados na inicial, conforme Ids. 28332607 e 28332608. 

Ademais aliem-se a isso o mencionado pelos requerentes na inicial, o qual 

restou apresentado à denúncia em desfavor do terceiro investigado, 

sendo que a mesma fora recebida dando origem à ação penal nº 

19094-18.2018.811.0002 (código n.º 557894), que se encontra em tramite 

na 1ª Vara Criminal desta Comarca, verificando-se assim que atualmente 

os fatos não coincidem com o descrito na matéria jornalística sub judice. 

Por outro lado, a matéria veiculada nos sítios eletrônicos da requerida, 

contendo informações pessoais dos requerentes, a qual narra 

supostamente os fatos inverídicos atualmente, podem vir acarretar 

prejuízos à vida pessoal e de ordem moral aos requerentes[1]. Contudo, 

no que diz respeito ao pedido acerca de que a requerida seja compelida a 

veicular nota de esclarecimento com a mesma extensão da matéria 

esclarecendo acerca da inocência dos requerentes em relação aos fatos 

narrados, observa-se que o acatamento da pretensão da parte autora, ab 

initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da 

parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em 

precipitação temerária, matérias afetas ao próprio mérito da demanda. 

Ante o exposto, presentes os requisitos informadores da espécie, defiro 

parcialmente o pedido de tutela antecipada, e determino que a requerida 

proceda com a imediata retirada da notícia veiculada no dia 11.08.2018 

(Id28332607 e 28332608), que contenha os dados e imagem dos 

requerentes, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código 

de Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2020 às 09h30min, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar, 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, 

(§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] 

TJMT- Ap 42251/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 

28/11/2013; TJMT- Ap 87458/2009, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/05/2012, Publicado no DJE 

22/05/2012.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003930-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003930-59.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Recebo a emenda à inicial (Id. 20431555), eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 17 de abril de 2020, às 10h00min, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência 

supra, haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um 

mediador e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão 

ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em 

seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 
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audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019380-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE WESLEY LIMA PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

decorrente da não transferência de veículo c/c indenização por danos 

morais e materiais proposta por Igor Barbosa de Oliveira em desfavor de 

Henrique Wesley Lima Pereira, alegando em síntese no ano de 2017 

realizou a venda de uma motocicleta Honda/CG 150 Titan ES, ano 

2006/2007, placa KAM 1479, para o requerido pelo valor de R$ 3.196,00 

(três mil cento e noventa e seis reais), entregando o recibo de propriedade 

devidamente assinado e reconhecido firma. Contudo, afirma que foi 

surpreendido ao ser notificado acerca de inscrição do seu nome referente 

a cobranças de multas e IPVA, considerando que o requerido não realizou 

a transferência da motocicleta para o seu nome, causando transtornos 

morais e patrimoniais ao autor. Assim requer a concessão da tutela de 

urgência a fim de determinar que o requerido e/ou o atual possuidor da 

motocicleta sub judice efetue a transferência no prazo de 30 (trinta) dias 

de sua intimação, bem como proceda com o pagamento de todas as 

despesas desde a data da tradição, sob pena de multa diária, deixando o 

requerido de efetivar a transferência, requer a apreensão do bem móvel 

com deposito em mãos do requerente, ou sua restrição de transferência 

via sistema RENAJUD. No mérito requer a seja convertida a tutela em 

definitiva, determinando que o requerido proceda com a transferência do 

veiculo para o seu nome, bem como efetue o pagamento e transferências 

de todos os débitos pendentes oriundos da motocicleta e ainda seja 

condenado em indenização por danos morais. É o relatório do necessário. 

Decido. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, 

DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, até que se 

prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da Liminar 

Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental (art. 305, caput, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de 

perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Munido desses conceitos, cotejando-os com a situação jurídica 

apresentada no início do processo, tenho que o pedido de tutela deve ser 

indeferido, pelos fundamentos que seguem. Verifica-se que a antecipação 

dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito 

da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na 

medida em que o pedido liminar refere-se à pretensão final da demanda, 

além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis. Portanto, tenho 

que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em 

reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a 

observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, 

precisando, portanto, avançar em termos procedimentais para que se 

tenha a necessária segurança no exame da pretensão alegada na inicial. 

Nesse passo, a pretensão referente à busca e apreensão da motocicleta 

sub judice decorre em consequências fáticas irreversíveis, isso porque, 

não serve para compelir o requerido a efetivar a transferência do bem, 

outrossim, por não ter a parte autora realizado a comunicação de venda 

perante o órgão estadual de trânsito, a ensejar a retomada/bloqueio do 

bem da posse de quem quer que esteja através de ação de busca e 

apreensão. Não obstante, quanto ao pedido de restrição de transferência 

do veículo via sistema Renajud, tal qual pugnado, depende da analise do 

mérito da demanda, quando então será possível atestar-se a veracidade 

dos fatos ora alegados pela parte autora, em decorrência da formação do 

contraditório e instrução processual. Isso porque, certo que o acatamento 

da pretensão da parte autora neste momento processual implicaria em 

reconhecer de forma sumária a responsabilidade do requerido por não 

proceder com a transferência do automóvel em nome do autor, sem a 

observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária. É 

preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se 

tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DANO INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a 

eventual concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da 

medida, contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma 

processual. Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Lado outro, certo que o autor pode 

ainda, na impossibilidade de aguardar a prolação de sentença nestes 

autos, intentar demanda judicial em face dos órgãos atuadores visando à 

baixa das anotações, com a demonstração de que não é o responsável 

pelas referidas infrações. Pelo exposto, considerando que não restou 

demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem como 

a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro 

da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela formulado na petição inicial. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

17 de abril de 2020 às 10h30min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002381-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLENI BUENO (REU)

ALESSANDRE SABATINE SCARMAGNANI (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de anulação de negócio 

jurídico c/c reintegração de posse com pedido de tutela de urgência 

proposta por Luis Antonio da Cunha em desfavor de Cleni Bueno e 

Alessandre Sabatine Scarmagnani, alegando em síntese que realizou a 

venda de um Trator Marsey Ferguson e uma grade com 16 discos de 

arrasto da marca Tatu para a primeira requerida que se identificou com um 

nome falso, qual seja, Rosangela e repassou os bens móveis ao segundo 

requerido, o qual possui empresa denominada “Gauchinho Tratores”. 

Sustenta que o pagamento se deu por meio de cheques, que foram 

devolvidos pela instituição financeira, por falta de fundos, afirma ainda que 

a requerida aplicou um golpe, e que possui ficha criminal. Afirma que ao 

informar o segundo requerido acerca do golpe aplicado, este informou que 

possuía a nota de compra e o recibo de pagamento dos referidos bens 

móveis, restando infrutíferas as tentativas de reaver os bens. Assim, 

requer a concessão da tutela de urgência a fim de que os requeridos 

apresentem os bens móveis, ou caucione o juízo com o valor 

correspondente no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob pena 

de multa. No mérito pugna pela declaração de nulidade do negócio jurídico 

e consequente rescisão contratual com a reintegração de posse do autor 

e a condenação dos requeridos em pagamento das perdas e danos. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência antecipada, com 

fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois 

requisitos: a probabilidade do direito, e o segundo requisito depende da 

análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este 

denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela 

do caráter de urgência. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Munido desses 

conceitos, cotejando a situação jurídica apresentada no inicio do 

processo, verifica-se que o pedido de tutela de urgência deve ser 

indeferido, na medida em que a reintegração de posse decorre da 

declaração de rescisão contratual, não havendo que se falar in casu, em 

esbulho possessório enquanto não resolvida à relação de cunho 

obrigacional, especialmente diante do mencionado na inicial, que o veículo 

já se encontra na posse de suposto terceiro de boa-fé. Nessa esteira, a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO 

DE IMISSÃO DE POSSE. Tratando-se de ação de rescisão do contrato de 

promessa de compra e venda celebrado entre as partes, face à 

inadimplência dos promitentes-compradores não se mostra recomendável 

o deferimento da liminar de imissão na posse do imóvel objeto de 

discussão, sem que antes seja examinada a questão relativa à resolução 

do pacto. No caso, deve ser mantida a decisão agravada. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA”. 

[1] “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA 

RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do 

STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na 

hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para 

que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula 

resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio 

da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há 

falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de 

resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente 

após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o 

alegado esbulho possessório" [2] Tal orientação decorre do fato de que, 

repousando a posse em contrato, é ela justa e merecedora de proteção, 

até que proclamada a rescisão contratual, quando se transforma em 

injusta e caracteriza o esbulho. Assim, a admissão da reintegração de 

posse se sujeita à prévia resolução do negócio jurídico, estando, portanto, 

adstrita ao acolhimento do pleito final, quando só então seus efeitos 

retroagirão à data da formação do pacto. Sendo certo que o acatamento 

da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria no reconhecimento da 

rescisão do contrato por culpa exclusiva dos requeridos, além de 

pressupor adiantamento de eventual fase executória, o que além de 

temerário pelas razões expostas, se afigura inviável em sede de cognição 

sumária, isto é, antes da triangulação da relação processual e devida 

dilação probatória. Pelo exposto, considerando que não restou 

demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem como 

a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro 

da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela formulado na petição inicial. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

17 de abril de 2020 às 11:00 horas, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito [1] 

(Agravo de Instrumento Nº 70063503874, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 

09/02/2015). [2] (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 

15/06/2009). 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg 

no REsp 1337902/BA, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado 

em 07/03/2013, DJe 13/03/2013).

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012503-86.2019.8.11.0002
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SILMAR FREDERICO HOLZ (REU)
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fulano de tal (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse 

com pedido liminar proposta por Benedita Maria de Campos em desfavor 

de Lourdes Holz, Silmar Frederico Holz e Terceiro Desconhecido. Pois 

bem. Tenho que conveniente à justificação prévia do alegado, razão pela 

qual designo audiência para o dia 14 de abril de 2020, às 16:00 horas. 
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Venha à parte autora apresentar rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze), a contar da publicação da presente decisão (§4º, art. 357, CPC). 

Desde já fica o advogado da parte autora cientificado de que cabe a ele o 

dever de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto a parte informar a 

este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. Conforme dispõe o artigo 562 do CPC, cite-se a 

parte requerida para comparecer à audiência, em que poderá intervir 

desde que o faça por advogado. O prazo para contestar é de 15 dias (art. 

564, caput, do CPC/2015), a partir da intimação da decisão que deferir ou 

não a medida liminar (artigo 564, § único, do CPC/2015), seguindo a partir 

daí o rito do procedimento comum. Intime-se a parte autora. Expeça-se o 

necessário. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 325608 Nr: 21984-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALIA JOSEFINA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DÉBORAH M. MARTINS FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:MT 13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (fls. 141/142).

 Assim, expeça-se os respectivos alvarás, conforme dados apresentados 

pela exequente (fl. 140), visto que a procuração lhe garante poderes para 

receber e dar quitação (fl. 15).

 Após, intime-se o exequente sobre eventual saldo remanescente 

conforme cálculo de fls. 128-132, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 260039 Nr: 18561-40.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCÉLIA MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (fls. 210/211).

 Assim, expeça-se os respectivos alvarás, conforme dados apresentados 

pela exequente (fl. 209), visto que a procuração lhe garante poderes para 

receber e dar quitação (fl. 17).

 Após, intime-se o exequente sobre eventual saldo remanescente 

conforme cálculo de fl. 200, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 260666 Nr: 18684-38.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MARIA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA C. RIBEIRO MISORINO 

- OAB:19317, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT/ 9.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (fls. 238/239).

 Assim, expeça-se os respectivos alvarás, conforme dados apresentados 

pela exequente (fl. 237), visto que a procuração lhe garante poderes para 

receber e dar quitação (fl. 18).

 Após, intime-se o exequente sobre eventual saldo remanescente 

conforme cálculo de fls. 220, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 288944 Nr: 8431-20.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONÁRIO GOMES MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARIO GOMES MUNIZ - 

OAB:15072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO - 

OAB:

 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, não tendo 

o executado apresentado comprovante de pagamento.

 Assim, ante a penhora on-line realizada em fl. 48, expeça-se o respectivo 

alvará, conforme dados apresentados pelo exequente (fls. 36-37).

 Após, intime-se o exequente sobre eventual saldo remanescente 

conforme cálculo de fl. 37, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 216030 Nr: 11359-80.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT, NÁJILA PRISCILA 

FARTHAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO, R. D. M. 

RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA, ADEMAR RIBEIRO DE 

ARAÚJO, MARIA DE LOURDES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, Nájila Priscila Farchat - OAB:6770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSDETE PEDRO DE 

OLIVEIRA (PROC.EST.) - OAB:2530/MT, MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:OAB/MT6.770

 Visto...

Defiro o pedido retro, transferindo-se o valor depositado em duplicidade à 

conta do executado, conforme dados apresentados à fl.243-v.

Ainda, expeça-se alvará, concernente à saldo remanescente de penhora 

realizada à (fl. 225), não transferido à conta da exequente.

Após, intime-se o executado para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

mais entender de direito. Nada sendo requerido, certifique-se o decurso 

de prazo e remeta-se ao arquivo, procedendo com as baixas de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 268 de 353



 Cod. Proc.: 432798 Nr: 2658-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA GETULIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (fls. 108/109).

 Assim, expeça-se os respectivos alvarás, conforme dados apresentados 

pela exequente (fl. 100-v), visto que a procuração lhe garante poderes 

para receber e dar quitação (fl. 08 ).

 Após, intime-se o exequente sobre eventual saldo remanescente 

conforme cálculo de fls. 102-103, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 289869 Nr: 9418-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARINA CORREA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE ADM. DA 

PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (fl. 152).

 Assim, expeça-se o respectivo alvará, conforme dados apresentados 

pelo exequente (fl.190).

Após, intime-se o exequente sobre eventual saldo remanescente, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 284706 Nr: 3770-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE MAURICIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (fls. 222/223).

 Assim, expeça-se os respectivos alvarás, conforme dados apresentados 

pela exequente (fl. 226), visto que a procuração lhe garante poderes para 

receber e dar quitação (fl. 16).

 Após, intime-se a exequente sobre eventual saldo remanescente 

conforme cálculo de fls. 211/213, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 420014 Nr: 22007-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (fls. 155/156).

 Assim, expeça-se os respectivos alvarás, conforme dados apresentados 

pela exequente (fl. 160), visto que a procuração lhe garante poderes para 

receber e dar quitação (fl. 22).

 Após, intime-se o exequente sobre eventual saldo remanescente 

conforme cálculo de fl. 148, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 297376 Nr: 17806-45.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINIRA DA SILVA GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (fls. 179/180).

 Assim, expeça-se os respectivos alvarás, conforme dados apresentados 

pela exequente (fl. 178), visto que a procuração lhe garante poderes para 

receber e dar quitação (fl. 22).

 Após, intime-se o exequente sobre eventual saldo remanescente 

conforme cálculo de fls. 170-173, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 239812 Nr: 1226-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ELIAS DE SOUZA - 

OAB:12400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (fls. 155/156).

 Assim, expeça-se os respectivos alvarás, conforme dados apresentados 

pela exequente (fl. 153), visto que a procuração lhe garante poderes para 

receber e dar quitação (fl. 07).

 Após, intime-se a exequente sobre eventual saldo remanescente 

conforme cálculo de fl. 145, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 247892 Nr: 7595-18.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (fls. 198/201).

 Assim, expeça-se os respectivos alvarás, conforme dados apresentados 

pela exequente (fl. 190), visto que a procuração lhe garante poderes para 

receber e dar quitação (fl. 09).

 Após, intime-se a exequente sobre eventual saldo remanescente 

conforme cálculo de fls. 186, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 343702 Nr: 10839-13.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SIMI CALIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:MT 9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9.409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (fls. 201/202).

 Assim, expeça-se os respectivos alvarás, conforme dados apresentados 

pela exequente (fl. 200), visto que a procuração lhe garante poderes para 

receber e dar quitação (fl. 19).

 Após, intime-se a exequente sobre eventual saldo remanescente 

conforme cálculo de fl. 193, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 330729 Nr: 27024-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:MT 5.445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos o competente instrumento de mandato outorgando poderes 

especiais (receber e dar quitação (nessa ordem) ou levantar valores) ao 

patrono que tenciona levantar alvará judicial em seu nome (CNGC, artigo 

450; CPC, artigo 105).

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 301606 Nr: 22356-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos o competente instrumento de mandato outorgando poderes 

especiais (receber e dar quitação (nessa ordem) ou levantar valores) ao 

patrono que tenciona levantar alvará judicial em seu nome (CNGC, artigo 

450; CPC, artigo 105).

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430397 Nr: 1047-64.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELLA ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:MT 16.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 296613 Nr: 16965-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERACLIDES OLEARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 242 e 248), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 240).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 226069 Nr: 6350-06.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS DIVINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos o competente instrumento de mandato outorgando poderes 

especiais (receber e dar quitação (nessa ordem) ou levantar valores) ao 

patrono que tenciona levantar alvará judicial em seu nome (CNGC, artigo 

450; CPC, artigo 105).

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 241895 Nr: 3149-69.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, FERNANDA CRISTINA PERIN CAMARA - OAB:17014, 

VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos o competente instrumento de mandato outorgando poderes 

especiais (receber e dar quitação (nessa ordem) ou levantar valores) ao 

patrono que tenciona levantar alvará judicial em seu nome (CNGC, artigo 

450; CPC, artigo 105).

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 267423 Nr: 6191-92.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTHER ROLIM DE ALENCAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos o competente instrumento de mandato outorgando poderes 

especiais (receber e dar quitação (nessa ordem) ou levantar valores) ao 

patrono que tenciona levantar alvará judicial em seu nome (CNGC, artigo 

450; CPC, artigo 105).

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323085 Nr: 19477-69.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO DE CASTRO HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUSVAG-FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA 

GRANDE-HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7.202/MT, RICARDO GOMES SANCHES - 

OAB:267.745/SP, THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA - OAB:20892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de 15 dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383029 Nr: 751-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE –MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12.066/MT, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:MT 

14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275655 Nr: 18985-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATALIA DE SOUZA PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH M. MARTINS FERREIRA 

- OAB:MT 13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para que a parte autora traga aos autos cópia 

do CPF, uma vez que os dados constantes do sitema não está de acordo 

com os autos, sendo que consta os seguintes dados : ANATALIA 

PODEGURSKI DE SOUZA.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230929 Nr: 11073-68.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. S. DA COSTA CAMPOS -ME, FILADELFO 

SANTOS COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): F. S. DA COSTA CAMPOS -ME, CNPJ: 

02561901000188, Inscrição Estadual: 13.182.256-0 e atualmente em local 

incerto e não sabido FILADELFO SANTOS COSTA CAMPOS, Cpf: 

22980610178, Rg: 03091031, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/08/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT. em 

face de F. S. DA COSTA CAMPOS -ME e FILADELFO SANTOS COSTA 

CAMPOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 

20083903, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3903/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2008

 - Valor Total: R$6.870,12 - Valor Atualizado: R$6.870,12 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244086 Nr: 16590-20.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ SOARES DOS SANTOS, Cpf: 
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00894445820, Rg: 1723488, Filiação: Sem Qualificações, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 31/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

LUIZ SOARES DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA N° : 39781/2010 - 39782/2010 - 39783/2010 - 39784/2010 - 

39785/2010, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

39781 a 39815/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$13.550,99 - Valor Atualizado: R$13.020,99 - Valor 

Honorários: R$530,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259327 Nr: 18929-49.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CERRADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IMOBILIÁRIA CERRADOS LTDA, CNPJ: 

00185108000104, Inscrição Estadual: 130101613. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

IMOBILIÁRIA CERRADOS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de CDA n°: 52658/2010 - 52659/2010, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 52658/2010, 52659/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$1.784,15 - Valor Atualizado: R$1.634,15 - Valor 

Honorários: R$150,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259593 Nr: 19077-60.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LOURDES BIANCHI VOLPATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA LOURDES BIANCHI VOLPATTO, 

CNPJ: 00648767000121. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

MARIA LOURDES BIANCHI VOLPATTO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N°: 50086/2010, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 50086/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$9.636,31 - Valor Atualizado: R$9.636,31 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259672 Nr: 19139-03.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIRO ARNILDO ZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WALDEMIRO ARNILDO ZINI, Cpf: 

05985188949, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

WALDEMIRO ARNILDO ZINI, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA n° 52275/2010, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 52275/2010, 52276/2010, 52277/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$4.184,14 - Valor Atualizado: R$3.934,14 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260958 Nr: 3114-75.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIANTE - TRANSP. COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RADIANTE - TRANSP. COM. LTDA, CNPJ: 

24963704000128. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 
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Ação: 05/01/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

RADIANTE - TRANSP. COM. LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N°: 51772/2010 - 51773/2010, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 51772 A 51781/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$3.792,10 - Valor Atualizado: R$3.792,10 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260974 Nr: 2953-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANJULINA FORTES FERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANJULINA FORTES FERRA, Cpf: 

73013161191, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/01/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

ANJULINA FORTES FERRA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 49946 A 49999/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$11.174,12 - Valor Atualizado: R$10.644,12 - Valor 

Honorários: R$530,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261011 Nr: 2957-05.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE PEDRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ATAIDE PEDRO DE LIMA, Cpf: 

11120975115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/01/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

ATAIDE PEDRO DE LIMA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA N°: 50595/2010 - 50596/2010, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 50595/2010, 50596/2010, 50597/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$6.464,50 - Valor Atualizado: R$6.084,50 - Valor 

Honorários: R$380,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261028 Nr: 2964-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANOIR DE MENEZES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANOIR DE MENEZES DA SILVEIRA, Cpf: 

04597818120. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/01/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

VANOIR DE MENEZES DA SILVEIRA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA n°: 53488/2010 - 53489/2010 - 53491/2010 - 

53492/2010, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

53488 A 53493/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$2.969,40 - Valor Atualizado: R$2.769,40 - Valor 

Honorários: R$200,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90533 Nr: 11261-03.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO - 

OAB:5.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADILSON JOSÉ DA SILVA, Cpf: 

28384695172, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante/moto boy, Telefone 

692.1576. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/12/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

ADILSON JOSÉ DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA n°: 3273/2005 - 3274/2005, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3.273/2005, 3.274/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$2.557,40 - Valor Atualizado: R$2.407,40 - Valor 

Honorários: R$150,00
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Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98848 Nr: 8030-31.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINEIRO MOREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CINEIRO MOREIRA SANTOS, Cpf: 

76252272191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/09/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

CINEIRO MOREIRA SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA n° 338/2006, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 529/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$1.943,91 - Valor Atualizado: R$1.793,91 - Valor 

Honorários: R$150,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99693 Nr: 8281-49.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR JOSÉ SPANHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MOACIR JOSÉ SPANHOLI, Cpf: 

06059880991, Rg: 867.912, Filiação: Fiorinda Bernardi Spanholi e Genuino 

Spanholi, data de nascimento: 15/09/1950, brasileiro(a), natural de 

Lagoavermelha-RS, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/09/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

MOACIR JOSÉ SPANHOLI, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA N°: 1075/2006 - 1075/2006, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$1.125,71 - Valor Atualizado: R$1.025,71 - Valor 

Honorários: R$100,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329768 Nr: 26070-17.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DOMINGUES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE DOMINGUES - ME, CNPJ: 

01831862000129. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

JOSE DOMINGUES - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA N°: 335/2013, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 355/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$5.951,41 - Valor Atualizado: R$5.571,41 - Valor 

Honorários: R$380,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330186 Nr: 26475-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W GOMES DOS SANTOS ME, WILSON GOMES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): W GOMES DOS SANTOS ME, CNPJ: 

00609447000162 e atualmente em local incerto e não sabido WILSON 

GOMES DOS SANTOS, Cpf: 44767560187, Rg: 12904783, Filiação: 

Adelaide Gomes dos Santos e Adilson Gomes da Silva, data de 

nascimento: 27/08/1967, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, 

divorciado(a), autônomo, Telefone (65)3694-8862. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

W GOMES DOS SANTOS ME e WILSON GOMES DOS SANTOS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA N°: 318/2013, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 318/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$3.018,75 - Valor Atualizado: R$2.818,75 - Valor 

Honorários: R$200,00

Despacho/Decisão:
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330921 Nr: 27206-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESELLO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NESELLO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS, CNPJ: 15005242000145, Inscrição Estadual: 280.731.000-10. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

NESELLO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N°: 13162/2013, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13162/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$22.465,99 - Valor Atualizado: R$21.715,99 - Valor 

Honorários: R$750,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330983 Nr: 27275-81.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRADÃO FREIOS E MOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESTRADÃO FREIOS E MOLAS LTDA, 

CNPJ: 26593327000108, Inscrição Estadual: 13.123.641-5. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

ESTRADÃO FREIOS E MOLAS LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N° 13165/2013, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13165/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$24.612,49 - Valor Atualizado: R$23.862,49 - Valor 

Honorários: R$750,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303164 Nr: 24085-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA, MAX 

ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAX ARIEL TONIAZZO, Cpf: 

77746104134, Rg: 06676707, Filiação: Sueli Moraes Toniazzo e Valtermiro 

Toniazzo, data de nascimento: 25/02/1977, natural de Irai-RS, solteiro(a), 

empresario e atualmente em local incerto e não sabido ELIZANDRO 

JONIOR TONIAZZO, Cpf: 60387491104, Rg: 991996, Filiação: Sueli Moraes 

Toniazzo e Valter Miro Toniazzo, data de nascimento: 31/05/1973, 

brasileiro(a), natural de Irai-RS, casado(a), empresário. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA, MAX ARIEL TONIAZZOE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA N°: 20125039, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5039/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$539,51 - Valor Atualizado: R$539,51 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição,Trata-se de Execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública Estadual contra Compre Mais 

Supermercado Ltda e seus sócios Max Ariel Toniazzo e Elizandro Jonior 

Toniazzo.No entanto, considerando o Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

determino o arquivamento provisório e incontinenti dos presentes autos, 

independente de recolhimento de custas judiciais.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 03 de fevereiro de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374988 Nr: 23022-16.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. P. IND. DE PRODUTOS P/ REFRIGERAÇÃO 

LTDA -ME, ERINALDO AZEVEDO DE SOUTO, DELVAN DE MATOS PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA - 

Procurado Geral do Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. S. P. IND. DE PRODUTOS P/ 

REFRIGERAÇÃO LTDA -ME, CNPJ: 04665644000150 e atualmente em local 

incerto e não sabido ERINALDO AZEVEDO DE SOUTO, Cpf: 46015981172, 

Rg: 0468310, brasileiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 
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sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

R. S. P. IND. DE PRODUTOS P/ REFRIGERAÇÃO LTDA -ME, ERINALDO 

AZEVEDO DE SOUTOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA n°: 562/2014 - 563/2014 - 564/2014 - 565/2014 

- 566/2014 - 567/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 563/214, 562/2014, 564/2014, 565/2014 (MAIS 2 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$21.454,20 - Valor Atualizado: R$20.704,20 - Valor 

Honorários: R$750,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376370 Nr: 24034-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M CARNES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M M CARNES LTDA EPP, CNPJ: 

05401973000156. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

M M CARNES LTDA EPP, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA N°: 134/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 134/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$6.785,97 - Valor Atualizado: R$6.785,97 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376394 Nr: 24058-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H N DE ARAÚJO FREITAS TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): H N DE ARAÚJO FREITAS TRANSPORTES 

ME, CNPJ: 06268196000186. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

H N DE ARAÚJO FREITAS TRANSPORTES ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N°: 141/2014 -, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 141/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$6.691,22 - Valor Atualizado: R$6.691,22 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376404 Nr: 24068-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERTRACTOR MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COPERTRACTOR MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ: 02975381000150. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

COPERTRACTOR MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA n° : 84/2014, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 84/2014.

 - Valor Total: R$15.373,03 - Valor Atualizado: R$14.843,03 - Valor 

Honorários: R$530,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376508 Nr: 24167-10.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA, 

CNPJ: 37596269000192, Inscrição Estadual: 13.181.043-0. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

TRANSPORTADORA GUARANY LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N°: 113/2014 - 114/2014 - 115/2014, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 113 À 

115/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$376.497,60 - Valor Atualizado: R$376.497,56 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377114 Nr: 24632-19.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. MARQUES E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C. A. MARQUES E CIA LTDA - ME, CNPJ: 

04321879000124. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

C. A. MARQUES E CIA LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N° 1016/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1016/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$3.995,06 - Valor Atualizado: R$3.745,06 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378427 Nr: 25610-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS DA SILVA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JESUS DA SILVA BRANDÃO, Cpf: 

00734420110, Rg: 152.424, casado(a), professor. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

JESUS DA SILVA BRANDÃO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA n°: 1968/2014 - 1969/2014 - 1970/2014 - 1971/2014 -, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1968/2014, 

1969/2014, 1970/2014, 1971/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$41.791,56 - Valor Atualizado: R$40.691,56 - Valor 

Honorários: R$1.100,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378640 Nr: 25791-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUIPE AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EQUIPE AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ: 

08589232/000139. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

EQUIPE AGROPECUÁRIA LTDA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de CDA N°: 1526/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1526/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$18.848,50 - Valor Atualizado: R$18.248,50 - Valor 

Honorários: R$600,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379684 Nr: 26512-46.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILCAR FERNANDES BARRADA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMILCAR FERNANDES BARRADA 

CARDOSO, Cpf: 52710491915, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

AMILCAR FERNANDES BARRADA CARDOSO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N° 5591/2014 - 5592/2014 - 

5593/2014 - 5594/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 5591 À 5594/2014.
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 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$20.195,30 - Valor Atualizado: R$20.195,30 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380400 Nr: 27001-83.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA MENDONCA FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIANA MENDONCA FURTADO, Cpf: 

35261226104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

MARIANA MENDONCA FURTADO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N°: 8221/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8221/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$2.533,08 - Valor Atualizado: R$2.283,08 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380479 Nr: 27079-77.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BERNDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANILO BERNDT, Cpf: 00391913972, Rg: 

431.309, Filiação: Maria Veduli Berndt e Laurindo Berndt, Telefone 

3682.3093. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

DANILO BERNDT, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA N°: 8047/2014 - 5048/2014 - 8049/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8047/2014, 8048/2014, 8049/2014, 

8050/2014 (MAIS 20 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$9.674,85 - Valor Atualizado: R$9.374,85 - Valor 

Honorários: R$300,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89274 Nr: 11580-68.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCE XAVIER DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: micheline zanchet miotto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hudson Luiz de Oliveira - 

OAB:21.613, Liomar Santos de Almeida - OAB:21.001

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte EXECUTADA para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415609 Nr: 19638-11.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORK OESTE COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA, 

PATRICIA SALOMÃO CUNHA, JOSE RENATO NUCCI, MAURO 

BOULANGER STIVAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO MATEUS 

VEDOVATO JUNIOR - OAB:MS 9.429

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, acerca 

da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415790 Nr: 19771-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

BROKER LTDA, RONALDO HERTHEL PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Louise Castro Borba 

- OAB:16.931, Jorge Luiz Barreto Lombardi - OAB:15.795, José 

Lombardi - OAB:17.271, Maria Luiza Barreto Lombardi - OAB:2768

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, acerca 

da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo nos 

autos.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88939 Nr: 10699-91.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONOR SALIES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA - 

OAB:2454, MICHELINE ZANCHET MIOTTO - OAB:5.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONOR SALIES DE ALMEIDA, Cpf: 

04598598115, Rg: 04835751, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 
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executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/12/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

LEONOR SALIES DE ALMEIDA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de CDA N°: 1472/2005, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1.472/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$16.536,58 - Valor Atualizado: R$16.136,58 - Valor 

Honorários: R$400,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100327 Nr: 8137-75.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO CARLOS DE CAMARGO, Cpf: 

24867969834, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/09/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

ANTONIO CARLOS DE CAMARGO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N°1010/2006, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$2.933,34 - Valor Atualizado: R$2.753,34 - Valor 

Honorários: R$180,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259492 Nr: 19095-81.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO IATA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURO IATA DE SOUZA, Cpf: 

38974320134, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

MAURO IATA DE SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA N°:51258/2010, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 51258/2010, 51259/2010.

 - Valor Total: R$4.646,06 - Valor Atualizado: R$4.646,06 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260168 Nr: 19027-34.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL COSMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL COSMO DA SILVA, CNPJ: 

00051024618904. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

DANIEL COSMO DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA N°: 20212/2010, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 50212 A 50228/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$8.289,06 - Valor Atualizado: R$7.839,06 - Valor 

Honorários: R$450,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261106 Nr: 1907-41.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIR GONÇALO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIOMIR GONÇALO DE MORAES, 

Cpf: 56749970125, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública Municipal, perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão 

de Inscrição de Dívida Ativa.A parte exequente pugnou pela extinção do 

feito, com julgamento do mérito, nos moldes do art. 924, II do CPC/15, ante 

a quitação do débito.É a síntese. Fundamento e Decido.Restou 

demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso do 

processo de execução, através de parcelamento nº 8808714/2014, 

impondo-se desta forma a extinção do presente feito em razão da parte 

devedora satisfazer a obrigação.Por tais razões e, com sustentáculo nos 

artigos 924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 
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mérito.Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85 § 2º 

do CPC), bem como as custas processuais.Transitada em julgado a 

decisão, a parte Autora para, no prazo de 10 dias, executar a sentença 

nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil.P. R. I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380737 Nr: 27298-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GONCALVES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE GONCALVES AMORIM, Cpf: 

00192260120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

JOSE GONCALVES AMORIM, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA N°: 9505/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 9505/2014, 9506/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$2.464,87 - Valor Atualizado: R$2.464,87 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos,Cite-se o (a) executado (a) para, no prazo de 

05 dias, pagar a dívida com juros, multa de mora, encargos indicados na 

CDA e honorários advocatícios, ou garantir a execução, em igual prazo, 

sob pena de livre penhora. Em caso de pagamento, arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor da execução devidamente corrigido.Não 

comprovado o pagamento ou não garantida a execução, proceda à 

PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens indicados pela exequente e/ou de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito, registrando-a na 

serventia imobiliária, independentemente do pagamento de custas ou 

outras despesas (art. 7º, IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da penhora 

realizada e do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos.Havendo 

penhora e não sendo apresentados embargos no prazo legal, 

manifeste-se a exequente, apresentando o cálculo atualizado, 

designando-se, após, data para leilão, observando-se a norma contida 

nos arts. 22 e seguintes da LEF, atualizando-se o valor da dívida e da 

avaliação 10 (dez) dias antes do parcelamento ou do leilão. Havendo 

pagamento ou realizadas as diligências sem êxito, manifeste-se a 

exequente.Serve a presente como mandado, ficando deferido ao Oficial 

de Justiça as prerrogativas do artigo 172, § 2º, do CPC.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002189-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARGREITER - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002189-52.2017.8.11.0002. AUTOR(A): JOSE MARGREITER - ME REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, JOSÉ MARGREITER ME, qualificada 

nos autos propôs a presente “Ação de Repetição de Indébito”, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, também qualificado, alegando em síntese, 

que é prestadora de serviços de recauchutagem de pneus e para tal 

adquire mercadorias em operação interestadual para serem utilizadas 

como insumo na prestação de serviço, estando sujeitas a tributação do 

ICMS diferencial de alíquotas, com carga tributária de 4% sobre o valor da 

nota fiscal de aquisição, e não 7,5% como cobrado pelo Requerido 

durante os anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. Aduz que se encontrava 

enquadrada no SIMPLES NACIONAL, e de acordo com o art. 47, II do 

anexo VIII do RICMS (aplicável na época), deveria usufruir o benefício de 

4,0%. Contudo, durante os períodos de 2011 a 2014, recolheu ICMS com 

alíquota de 7,50%. Alega ainda que, não sendo o contribuinte de ICMS pela 

atividade de recauchutagem e regeneração de pneus e sim do ISS, não 

está isento do ICMS, porém a legislação estadual prevê o crédito do 

diferencial de alíquota. Pugna pela procedência da ação. Instruiu a inicial 

com os documentos. O Requerido apresentou contestação, requerendo a 

improcedência da ação sob o argumento de que os lançamentos em 

questão foram devidamente constituídos tendo por base o art. 47, I e § 1º 

do Anexo VIII do RICMS/MT, e tais mercadorias utilizadas não se destinam 

ao ativo permanente nem ao uso e consumo. O Requerente impugnou as 

alegações do requerido. Não houve especificação de provas. O 

Requerente apresentou as derradeiras alegações. É o breve relato. 

Fundamento. Decido. Trata-se de ação de repetição do indébito onde a 

parte autora alega que recolheu durante os anos de 2011, 2012, 2013 e 

2014 ICMS com alíquota de 7,5%. Contudo, encontrava-se enquadrada no 

SIMPLES NACIONAL e deveria usufruir o benefício de 4,0%. Com efeito, 

consta dos autos que a empresa/autora é atuante na reforma de 

pneumáticos usados, pela recapagem e recauchutagem, com incidência 

do Imposto Sobre Serviços – ISS. No entanto, para que possa prestar os 

seus serviços faz aquisição de insumos essenciais à recauchutagem, e 

adquiridos por não contribuinte, cabendo, nesse caso a exigência do 

diferencial de alíquota de ICMS. Observado o disposto no Regulamento do 

ICMS/MT da época - ANEXO VIII – reduções e base de cálculo: “Art. 47 - A 

base de cálculo do ICMS, para os contribuintes matogrossenses optantes 

pelo Simples Nacional, que estiverem obrigados ao recolhimento do ICMS 

Garantido, nos termos dos artigos 435-L a 435-O das disposições 

permanentes, e/ou do ICMS Garantido Integral, conforme artigos 435-O-1 a 

435-O-23, também das disposições permanentes, e Anexo XI deste 

regulamento, será ajustada de forma que resulte em carga tributária 

equivalente a: (cf. art. 2° da Lei n° 7.925/2003) (...) II – 4,0% (quatro 

inteiros por cento) do valor total da Nota Fiscal de aquisição em relação 

aos bens e mercadorias destinados à integração ao ativo permanente ou 

ao uso e consumo do estabelecimento, para os anos de 2010 a 2014. III – 

ressalvado o disposto no § 2°-A deste artigo, alcança todas as operações 

e prestações destinadas a estabelecimento matogrossense optante pelo 

Simples Nacional.” Tem-se, portanto, que a empresa ao adquirir as 

mercadorias em operação interestadual para serem utilizadas como 

insumo na prestação de serviço, está sujeita a tributação do ICMS 

diferencial de alíquotas. A propósito: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO 

TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – 

EMPRESA DO RAMO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS – COBRANÇA DE 

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ICMS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA 

RETIFICADA - AÇÃO DE BASE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O " 

Diferencial de Alíquota " nada mais é do que uma regra de tributação onde 

o destinatário, contribuinte do ICMS, apura e recolhe em benefício de seu 
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Estado o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interestadual e 

a estadual, quando das aquisições de mercadorias, bens ou serviços 

oriundos de outros Estados e destinados ao seu uso, consumo, 

integração ao Ativo Permanente ou que não estejam vinculados a uma 

saída subsequente tributada. 2. “(...) É devido o diferencial de alíquota do 

ICMS pela atividade de recauchutagem e regeneração de pneus, quando a 

pessoa jurídica que não seja contribuindo do ICMS realiza operações 

mercantis interestaduais, beneficiando-se de alíquota que lhe é mais 

favorável (...)” (TJMT – RNS – 96996/2009 – Capital – Des. Rubens de 

Ol ive i ra  Santos  F i lho) .  3 .  Sen tença  re t i f i cada .  (N .U 

0007359-15.2011.8.11.0040, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

25/02/2019, Publicado no DJE 12/03/2019). In casu, os fatos narrados 

deixam mais do que evidente que o ICMS é devido, contudo sujeita a carga 

tributária de 4%, pois o GCPJ/SUNOR, órgão competente onde busca-se 

informações sobre o correto procedimento de recolhimento do ICMS, 

afirma que: “Conforme anteriormente disposto, as mercadorias elencadas 

sujeitam-se ao regime de substituição tributária, porém, no caso, estão 

desoneradas do pagamento do imposto nas operações internas, por se 

tratar de prestação de serviço, sujeita ao ISSQN. Portanto, aplica-se na 

apuração do ICMS diferencial de alíquota, se houver, a carga tributária de 

4% sobre o valor da nota fiscal de aquisição. É a informação, ora 

submetida à superior consideração. Gerência de Controle de Processos 

Judiciais da Superintendência de Normas da Receita Pública, em Cuiabá – 

MT, 30 de abril de 2014.” Imperioso destacar que a consulta fiscal junto ao 

GCPJ/SUNOR tem o objetivo de dissolver dúvidas e dirimir controvérsias 

acerca do assunto elencado nesta ação. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido 

inicial, para declarar a inexigibilidade do pagamento efetuado em alíquota 

acima de 4%, e como consequência, condeno o requerido a restituir à 

autora a diferença dos valores pagos a título de recolhimento de ICMS dos 

períodos de 2011, 2012, 2013 e 2014, que serão apurados em fase de 

liquidação de sentença, observando os juros e correção monetária nos 

moldes do Tema 810 do STF. Deixo de condenar o Ente/Requerido nas 

custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, 

a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 3º e 4º, 

inciso II, do CPC. Determino a remessa da presente decisão a reexame 

necessário (Súmula 490, do STJ). Decorrido o prazo sem recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal do Estado de Mato Grosso 

para o reexame necessário da matéria. Transitada em julgado a decisão, 

ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394350 Nr: 7989-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO LAURINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:MT 3.520

 "Intimar o advogado Francisco Anis Faiad (OAB/MT 3520), defensor 

constituído pelo acusado Evanildo Laurindo da Silva, para que no prazo 

legal apresente Alegações Finais por Memoriais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448205 Nr: 11008-29.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11.266-B

 Intimar Doutor Nelson Pedroso Júnior OAB/MT 11.266-B, defensor Adriano 

Gonçalves Júnior, para que tome conhecimento que fora designada 

audiência no dia 27/02/2020, às 11h00min, para inquirição na Comarca de 

Camaragibe/PE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 532242 Nr: 5547-08.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALDO PEDRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - OAB:, 

RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:

 Intimar os advogados Rafael Silva Souto OAB/MT 14018 e Daniel Silva 

Souto, OAB/MT 14019, para que no prazo legal apresente Alegações 

Finais por memoriais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 601105 Nr: 21128-29.2019.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBNSON MIRANDA BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O

 DECISÃO

 I – Designo a audiência para o interrogatório do(s) Réu(s) e inquirição de 

testemunha(s) para o dia 25/03/2020, às 13:30 horas.

 II – Intime-se o(s) Réu(s) e a(s) testemunha(s) conforme endereço 

indicado pelo Juízo deprecante, sem olvidar, caso necessário, do disposto 

no art. 212, § 2º, do CPC.

III – Frustrada a diligência de intimação naquele endereço e não havendo 

qualquer outra informação acerca do atual endereço do(s) acusado(s) e 

testemunha(s), certifique-se e devolva-se à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Oficie-se ao 

Juízo deprecante, informando-lhe acerca da data da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 597277 Nr: 18862-69.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON COSTA, GERCI CONCEIÇÃO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN BELMONT - 

OAB:27069/0

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu EDMILSON 

COSTA, DRA. KAREN BELMONT, OAB/MT 27.069/0, via DJE, para 

apresentar DEFESA PRELIMINAR, no prazo 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418610 Nr: 21331-30.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON LEMES CRONEMBOL, CARLOS 

EDUARDO DA SILVA, JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 10.274, MARCO ANTONIO RACHID JAUDY - 

OAB:3.145/MT

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 
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presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu JONATHAN 

JOSÉ DE CAMPOS, DRA. PABLINE MAYARA BARBOSA BELFORT 

MEDEIROS via DJE, para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 

(CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 520520 Nr: 24746-50.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERTH VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21536/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do 

réu, na pessoa do Dr. ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO, 

Advogado(a), inscrito na OAB/MT 21536-O, para que manifeste 

informando se ainda representa o denunciado: HEBERT VINICIUS DE 

ALMEIDA SANTOS, no prazo legal, bem como, fica INTIMADO para 

audiência de Interrogatório do réu, por VIDEO CONFERÊNCIA a realizar 

neste Juízo(2ª Criminal de Várzea Grande/MT), no dia 20/03/2020, às 13 

horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 592817 Nr: 16389-13.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DE BARROS DA SILVA, 

ROGERIO DIEGO DE SOUZA GINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19.246

 Certifico que juntado aos autos o mandado de intimação da sentença, 

procedo a intimação da defesa do réu para que manifeste, no prazo legal, 

quanto a certidão de fls. 258.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334523 Nr: 3065-29.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE 

SOUZA, Cpf: 61559873191, Rg: 675.620, Filiação: Maria Suely Prado de 

Souza e Antonio Garcia de Souza, data de nascimento: 26/08/1972, 

brasileiro(a), natural de Votuporanga-SP, casado(a), contador, Telefone 

3688.5600. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO INCURSO NAS PENAS DO ART. 171, 

CAPUT, C/C ART. 14, II, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 298, 

TODOS DO CP.

Despacho: DECISÃOI – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.II – Caso o Réu, mesmo 

devidamente citado e intimado por edital, não compareça aos autos, 

SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do prazo prescricional nos 

termos do art. 366 do CPPIII – Em caso de cumprimento do disposto no item 

anterior, dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassia Regina P. 

Navarros, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Cassia Regina P. Navarros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371386 Nr: 20479-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BARBOSA DA SILVA, VINSER 

KENNEDY DIAS PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO BARBOSA DA SILVA, Cpf: 

05618646161, Rg: 2641870, Filiação: Janice Ferreira e Ronilson Barbosa 

da Silva, data de nascimento: 16/02/1996, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), Telefone 65-9242-2142. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADOINCURSOS NAS PENAS DO ART. 180, 

CAPUT, DO CP.

Despacho: DECISÃOI – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassia Regina P. 

Navarros, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Cassia Regina P. Navarros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488143 Nr: 7000-72.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER RENATO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KLEBER RENATO PEREIRA, Cpf: 

04631941103, Rg: 19700989, Filiação: Carmelita Maria Pereira, data de 

nascimento: 03/03/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

auxiliar de pedreiro/estoquista, Telefone 65.39012670. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO INCURSO NAS PENAS DO ART. 171, 

CAPUT, DO CP.

Despacho: DECISÃOI – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.II – Caso o Réu, mesmo 

devidamente citado e intimado por edital, não compareça aos autos, 

SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do prazo prescricional nos 

termos do art. 366 do CPPIII – Em caso de cumprimento do disposto no item 

anterior, dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassia Regina P. 

Navarros, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Cassia Regina P. Navarros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523884 Nr: 623-51.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER FELIPE CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGER FELIPE CARLOS DOS SANTOS, 

Cpf: 06405403173, Rg: 2554285-0, Filiação: Jucelia Carlos dos Santos e 

Nelson dos Santos, data de nascimento: 22/12/1995, brasileiro(a), natural 

de Cáceres-MT, solteiro(a), serralheiro/desempregado. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO INCURSO NAS PENAS DO ART. 155, 

PARAGRAFO 1°, E PARAGRAFO 4°, INCISOS I E IV, C/C O ART. 307, 

CAPUT, EM CONCURSO MATERIAL, TODOS DO CP.

Despacho: DECISÃOI - Observo que, mesmo devidamente citado e 

intimado por edital, o Réu não apresentou resposta preliminar. II – Assim, 

SUSPENDO o processo e o curso do prazo prescricional nos termos do 

art. 366 do CPP.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassia Regina P. 

Navarros, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Cassia Regina P. Navarros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 527631 Nr: 2952-36.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS GOMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO MARCOS GOMES VIEIRA, Cpf: 

01621856267, Rg: 24798142, Filiação: Gressy Aparecida Gomes da 

Conceição e Antonio Francisco Vieira, data de nascimento: 15/10/1994, 

brasileiro(a), natural de Manaus-AM, solteiro(a), soldador, Telefone 

99523-4071. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO INCURSO NAS PENAS DO ART, 155, 

PARAGRAFO 1°, POR DUAS VEZES NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO 

CP.

Despacho: DECISÃOI – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.II – Caso o Réu, mesmo 

devidamente citado e intimado por edital, não compareça aos autos, 

SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do prazo prescricional nos 

termos do art. 366 do CPPIII – Em caso de cumprimento do disposto no item 

anterior, dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassia Regina P. 

Navarros, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Cassia Regina P. Navarros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 548644 Nr: 14366-31.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO APARECIDO PEREIRA, Cpf: 

81832842134, Rg: 314766, Filiação: Francisca de França Pereira e 

Benedito Gregório Pereira, data de nascimento: 26/11/1973, brasileiro(a), 

natural de Alto Paraguai-MT, convivente, pintor desempregado. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO INCURSO NAS PENAS DO ART. 155, 

CAPUT, DO CP.

Despacho: DECISÃOI – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.II – Caso o Réu, mesmo 

devidamente citado e intimado por edital, não compareça aos autos, 

SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do prazo prescricional nos 

termos do art. 366 do CPPIII – Em caso de cumprimento do disposto no item 

anterior, dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassia Regina P. 

Navarros, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Cassia Regina P. Navarros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 568923 Nr: 3243-02.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELINTON RODRIGO DEANA AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UELINTON RODRIGO DEANA 

AGOSTINHO, Cpf: 22062639805, Rg: 28902985, Filiação: Clarinda Camilo 

Deana Agostinho e Joel Agostinho, data de nascimento: 03/10/1982, 

brasileiro(a), natural de Palmeira D'oeste-SP, motorista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO INCURSO NAS SANÇÕES DAS PENAS 

PREVISTAS NOS ARTIGOS 306, §1º, II, DO CTB.

Despacho: DECISÃOI – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 
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bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.II – Caso o Réu, mesmo 

devidamente citado e intimado por edital, não compareça aos autos, 

SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do prazo prescricional nos 

termos do art. 366 do CPPIII – Em caso de cumprimento do disposto no item 

anterior, dê-se ciência ao Ministério Público.IV – Tendo em vista que o Réu 

se encontra em local incerto e não sabido, demonstra assim que não tem 

intenção de que se faça a aplicação da lei penal. Pelo exposto, 

considerando as razões expostas pelo douto Promotor de Justiça e com 

base nos fatos que ressaem dos autos, vislumbro a necessidade e 

plausibilidade do pedido, e assim, DETERMINO a suspensão da habilitação 

para dirigir veículo automotor pertencente ao Réu, nos termos do art. 294, 

do Código de Transito Brasileiro.V – Comunique-se ao Conselho Nacional 

de Trânsito – CONTRAM, e ao órgão de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso, a decretação da suspensão, conforme dispõe o art. 295, do 

CTB.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassia Regina P. 

Navarros, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Cassia Regina P. Navarros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 568935 Nr: 3255-16.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AMARILIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE AMARILIO DA SILVA JUNIOR, Cpf: 

02302665171, Rg: 1708917-4, Filiação: Ana Luzia de Campos e Jose 

Amarilio da Silva, data de nascimento: 05/05/1988, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, reciclador de plastico. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO INCURSO NAS SANÇÕES DAS PENAS 

PREVISTAS NOS ARTIGOS 306, §1º, I, C/C ART. 309, DO CTB.

Despacho: DECISÃOI – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.II – Caso o Réu, mesmo 

devidamente citado e intimado por edital, não compareça aos autos, 

SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do prazo prescricional nos 

termos do art. 366 do CPPIII – Em caso de cumprimento do disposto no item 

anterior, dê-se ciência ao Ministério Público.IV – Tendo em vista que o Réu 

se encontra em local incerto e não sabido, demonstra assim que não tem 

intenção de que se faça a aplicação da lei penal. Pelo exposto, 

considerando as razões expostas pelo douto Promotor de Justiça e com 

base nos fatos que ressaem dos autos, vislumbro a necessidade e 

plausibilidade do pedido, e assim, DETERMINO a suspensão da habilitação 

para dirigir veículo automotor pertencente ao Réu, nos termos do art. 294, 

do Código de Transito Brasileiro.V – Comunique-se ao Conselho Nacional 

de Trânsito – CONTRAM, e ao órgão de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso, a decretação da suspensão, conforme dispõe o art. 295, do 

CTB.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassia Regina P. 

Navarros, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Cassia Regina P. Navarros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 569384 Nr: 3479-51.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ ROGÉRIO BARBOSA PEREIRA, Cpf: 

04680473100, Rg: 23381833, Filiação: Nely Pereira da Conceição e Luiz 

Barbosa dos Santos, data de nascimento: 04/02/1995, brasileiro(a), 

natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone (65) 

99618-2310. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 217- 

A, DO CÓDIGO PENAL.

Despacho: DECISÃOI – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.II – Caso o Réu, mesmo 

devidamente citado e intimado por edital, não compareça aos autos, 

SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do prazo prescricional nos 

termos do art. 366 do CPPIII – Em caso de cumprimento do disposto no item 

anterior, dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassia Regina P. 

Navarros, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Cassia Regina P. Navarros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 571434 Nr: 4678-11.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENIVALDO SILVA CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENIVALDO SILVA CAMPOS FILHO, Cpf: 

01881576116, Rg: 1665278-9, Filiação: Maria do Rosário Rondon de 

Arruda e Benivaldo da Silva Campos, data de nascimento: 20/10/1987, 

brasileiro(a), natural de Várzea Grande-, convivente, autonomo, Telefone 

9237-9755/99263-3435. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO INCURSO NAS PENAS DO ART. 306 DA 

LEI 9.503/97.

Despacho: DECISÃOI – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.II – Caso o Réu, mesmo 

devidamente citado e intimado por edital, não compareça aos autos, 

SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do prazo prescricional nos 

termos do art. 366 do CPPIII – Em caso de cumprimento do disposto no item 

anterior, dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassia Regina P. 
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Navarros, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Cassia Regina P. Navarros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 574674 Nr: 6646-76.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VITOR DE SOUZA COSTA, Cpf: 

07720377109, Rg: 30165580, Filiação: Adelvane de Bessa Souza e Nilo 

Roberto da Costa, data de nascimento: 27/09/2000, brasileiro(a), natural 

de Varzea Grande-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 14 DA 

LEI N° 10.826/2003

Despacho: DECISÃOI – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.II – Caso o Réu, mesmo 

devidamente citado e intimado por edital, não compareça aos autos, 

SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do prazo prescricional nos 

termos do art. 366 do CPPIII – Em caso de cumprimento do disposto no item 

anterior, dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassia Regina P. 

Navarros, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Cassia Regina P. Navarros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 587802 Nr: 13672-28.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES GONÇALO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HERMES GONÇALO FERREIRA, Cpf: 

06382134104, Rg: 353269, Filiação: Escolastica de Campos Ferreira e 

Ataides Ferreira da Silva, data de nascimento: 28/02/1953, brasileiro(a), 

casado(a), registrador do 2º serv. not. e registral, Telefone 99200-9449. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O DENUNCIADO INCURSO NAS PENAS DO ART. 312, 

CAPUT, DO CP.

Despacho: DECISÃOI – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.II – Caso o Réu, mesmo 

devidamente citado e intimado por edital, não compareça aos autos, 

SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do prazo prescricional nos 

termos do art. 366 do CPPIII – Em caso de cumprimento do disposto no item 

anterior, dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassia Regina P. 

Navarros, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Cassia Regina P. Navarros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385749 Nr: 2486-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JORGE DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:OAB-MT 10022, DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - OAB:MT 10.535

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Rodrigo Jorge de Figueiredo, Cpf: 03041032171, 

Rg: 20727402 Filiação: Jorge Assis de Figueiredo Filho e Alanir Jose de 

Souza, data de nascimento: 28/01/1988, brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Ruia Deputado Emanoel Pinheiro , 280 Tel 9271-0970, Bairro: 

Cristo Rei, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTA INCURSO NAS SANSÕES 

PREVISTA NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826 DE 2003.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 14, 

da Lei nº 10.826/03, o réu RODRIGO JORGE DE FIGUEIREDO, brasileiro, 

filho de Alanir Josefa de Souza e Jorge Assis de Figueiredo Filho, nascido 

aos 28/01/1988, natural de Cuiabá/MT.

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Sobre a personalidade e conduta social do Réu, nada há nos autos capaz 

de influenciar na aplicação da pena.

 A culpabilidade se mostrou normal para o tipo penal em comento.

No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

02 (dois) anos de reclusão (art. 14, da Lei nº 10.826/03) e, diante da 

inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, 

fixando o regime aberto para seu cumprimento.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Nos termos do art. 44, II, do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade, sem prejuízo da multa, por duas restritivas de direitos, a serem 

individualizadas e fiscalizadas pelo Juízo responsável pela execução 

penal.

A fiança prestada nestes autos deverá ser utilizada para os fins a que se 

refere o art. 336 do CPP.

Condeno o Réu, ainda, ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF e expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 22 de outubro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 520520 Nr: 24746-50.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERTH VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21536/O

 DESPACHO

I- Designo para o dia 20/03/2020 às 13 horas, a audiência para 

interrogatório do Réu por vídeo conferência.

 Intimem-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 595269 Nr: 17627-67.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PASSOS DE SOUZA, NILVANIO 

COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 4455, FERNANDA MENDES PEREIRA - OAB:MT 4.455, 

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - OAB:

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o 

réu:NILVANIO COSTA DA SILVA, ..., nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/1990, c/c art. 61, 

I, do Código Penal.ANDREIA PASSOS DE SOUZA, ..., nas penas do art. 33, 

caput, da Lei nº 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 

8.072/1990, c/c art. 61, I, do Código Penal. Passo a dosar a pena.Do réu 

NILVANIO.....elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o montante de 

6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 

(seiscentos e cinquenta e cinco) dias multas.Inexistindo nos autos 

quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a 

definitiva nos moldes acima.Em razão da reincidência, estabeleço o regime 

fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código 

Penal).....Da ré ANDREIA.....elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando 

o montante de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de 

reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias multas.Inexistindo 

nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena 

torno-a definitiva nos moldes acima.Em razão da reincidência, estabeleço 

o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, 

do Código Penal).....Persistentes os pressupostos e circunstâncias da 

prisão preventiva do réu NILVANIO COSTA DA SILVA, restando evidentes 

no feito materialidade e autoria, além de pender contra ele condenação 

transitada em julgado por crime de tráfico de drogas, o que revela, 

concretamente, a reiteração criminosa em afronta à ordem pública, bem 

como em se tratando de conduta hedionda, deverá ele aguardar preso o 

julgamento de eventual recurso.Oficie-se ao Diretor do Presídio onde se 

encontra preso o réu, informando da presente sentença.Tendo em vista 

que a ré ANDREIA PASSOS DE SOUZA respondeu ao processo em prisão 

domiciliar, tendo comparecido a todos os atos do processo, defiro-lhe o 

direito assim continuar até a definitividade da sentença.....Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 552908 Nr: 16371-26.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 RECEBO, em seus efeitos, o recurso de apelação interposto pelo 

Ministério Público às fls. 104, pois tempestivo (certidão de fls. 105).

Intime o apelante para apresentar suas razões de recurso, após a Defesa 

para as contrarrazões.

Proceda-se a Gestora Judiciária na forma prevista no art. 346 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Judicial.

Feito isso, subam os autos para apreciação do E. Tribunal de Justiça.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 557401 Nr: 18763-36.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIUEY FELIPPE DA SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:MT 4.455

 Vistos etc.

 O mandado de intimação pessoal da sentença absolutória de fls. 93/97 foi 

infrutífero, conforme certidão do Apolo.

Contudo, o art. 1.420, parágrafo único da CNGC, prevê: “A intimação do 

réu por edital, exclusiva para os casos de sentença condenatória, será 

precedida de diligência do oficial de justiça, no cumprimento do 

mandado...”.

Assim, em se tratando de sentença absolutória é desnecessária a 

intimação do réu por edital, pelo que, determino a intimação tão somente da 

Defesa.

Ademais, RECEBO, em seus efeitos, o recurso de apelação interposto pelo 

Ministério Público às fls. 99, pois tempestivo (certidão de fls. 100).

Intime o apelante para apresentar suas razões de recurso, após a Defesa 

para as contrarrazões.

Proceda-se a Gestora Judiciária na forma prevista no art. 346 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Judicial.

Feito isso, subam os autos para apreciação do E. Tribunal de Justiça.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 540377 Nr: 10109-60.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA KAROLINE CARDOSO PEREIRA, 

ELTON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 563258 Nr: 181-51.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO FONTES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK RAFAEL DA SILVA 

LEITE - OAB:24.538/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 564418 Nr: 908-10.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MAGALHÃES DA COSTA, KELVIN 

DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 24463/O, Maykel Quinteiro Duarte Amorim - 

OAB:MT 21.538

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 286 de 353



 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 589781 Nr: 14746-20.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON BENEDITO DE ASSUNÇÃO, 

WILLIAN DE SA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19.246, PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - OAB:MT 12.563

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR os 

réus:CLEBERSON BENEDITO DE ASSUNÇÃO, ..., nas penas do art. 33, 

caput, c/c art. 40, VI e art. 41, todos da Lei n. 11.343/2006, com as 

implicações do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990, cumulado também com art. 

29, caput, e art. 65, III, “d”, ambos do CP.WILLIAN DE SÁ MONTEIRO,..., nas 

penas do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, com 

as implicações do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990, cumulado também com art. 

29, caput, do CP.Passo a dosar as penasDo réu CLEBERSON.... ..ou seja, 

em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 562 (quinhentos e sessenta e dois) 

dias multas.Reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém, 

deixo de reduzir a pena na fração de 1/6..., . Assim, reduzo a pena ao seu 

patamar mínimo, encontrando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias multas....Nos termos do art. 41, da Lei nº 11.343/2006, 

reduzo a pena em 2/3 (dois terços), justificando tal patamar em função da 

efetiva colaboração do réu na identificação/participação do corréu Willian 

no tráfico em alusão, encontrando a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses 

de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multas.Em razão da 

majorante prevista no inciso VI do art. 40, da Lei 11.343/06, elevo a pena 

na fração mínima, 1/6, passando a reprimenda para, 1 (um) ano, 11 (onze) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três dias) 

dias multas....Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da 

pena.....Do réu WILLIAN....assim, e., ou seja, em 5 (cinco) anos, 7 (sete) 

meses e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias multas...Em razão da 

majorante prevista no inciso VI do art. 40, da Lei 11.343/06, elevo a pena 

na fração mínima, 1/6, passando a reprimenda para, 6 (seis) anos, 6 (seis) 

meses de 5 (cinco) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e 

cinco) dias multas....Estabeleço o regime inicial semiaberto para o 

cumprimento da pena...).PRIC.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 529492 Nr: 3245-90.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP, 

LAUDIO JOSÉ WENDPAP JÚNIOR, WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR, 

SHIRLEY APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL, MARCOS ANTÔNIO FROIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR, Rg: 

7265073, Filiação: Ana Maria Rocha Magalhães e Walter Dias Magalhães, 

data de nascimento: 15/02/1976, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, 

comerciante, Telefone 65 3686-2727 e atualmente em local incerto e não 

sabido SHIRLEY APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL, Filiação: Iracema de 

Matsuoka e Luiz Hiromi Matsuoka, data de nascimento: 06/08/1970, 

brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência 

LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP e LAUDIO JOSÉ WENDPAP 

JUNIOR como incurso nas penas do artigo 298, parágrafo único do Código 

Penal, e SHIRLEI APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL e WALTER DIAS 

MAGALHAES JUNIOR, nas penas do artigo 171, parágrafo 2º, inciso I do 

Código Penal, e requer que, recebido e autuado esta, seja ele citado para 

apresentar defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o 

feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do mesmo códex, 

com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório, 

até final sentença condenatória.

Despacho: EXPEÇA-SE novo mandado visando a citação do acusado 

MARCOS ANTÔNIO FROIS no endereço informado nos autos (fl. 352). Com 

relação à ré LAUDIANGE junte-se a certidão referente ao mandado de 

citação (fl.338).CERTIFIQUE-SE a Sra. Gestora junto ao sistema prisional 

se os réus WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR e SHIRLEY APARECIDA 

MUTSUOKA ARRABAL encontram-se recolhidos em alguma unidade e, 

caso contrário, PROCEDA-SE com as suas citações editalícia, nos termos 

dos arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo 

Penal.Conste no edital que os réus deverão apresentar resposta escrita 

por intermédio de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor 

nomeado por este Juízo. Decorrido o prazo do edital sem manifestação do 

denunciado, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para fins do 

art. 366 do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384868 Nr: 1961-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR WESLEY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - 

OAB:21291/O, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:12025

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme decisão de fls. 143, INTIMO 

advogada SUZINETE COSTA DE ALMEIDA – OAB/MT 21291/O, para 

apresentar ALEGAÇÕES FINAIS do Réu VICTOR WESLEY DE OLIVEIRA, 

no prazo de 03 (três) dias.

Ubiratan Coutinho

Analista Judiciário

Matrícula 32.811

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598877 Nr: 2010-67.2015.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO CLARO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDMUNDO CLARO DE SANTANA, Cpf: 

01283229188, Rg: 12542176, Filiação: Benedito Aquino de Santana e 

Domingas Clara Silva, data de nascimento: 20/11/1973, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), comerciante, Telefone 65996329922. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, EDMUNDO CLARO DE SANTANA, 
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praticou o crime previsto no artigo 180, §3º do Código Penal, razão pela 

qual MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a 

presente denúncia e requer seja o Denunciado citado e intimado para 

audiência de instrução e julgamento, prosseguindo-se nos termos do 

artigo 78 e seguintes da Lei nº 9.099/95, até final condenação. (...)

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CERTIFIQUE-SE a 

Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o réu EDMUNDO CLARO DE 

SANTANA encontra-se recolhido em alguma unidade e, caso contrário, 

PROCEDA-SE com sua citação editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 e 

seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no edital que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e 

intimação.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do denunciado, 

CERTIFIQUE-SE e FAÇAM os autos conclusos para as demais 

deliberações.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598883 Nr: 258-89.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ALVES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX ALVES CABRAL, Filiação: Maria 

Alves Cabral, data de nascimento: 07/08/1978, brasileiro(a), natural de 

Conceição das Alagoas-MG. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, ALEX ALVES CABRAL, praticou o crime 

previsto no artigos 147 do Código Penal, razão pela qual MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia e 

requer seja o Denunciado citado e intimado para audiência de instrução e 

julgamento, prosseguindo-se nos termos do artigo 78 e seguintes da Lei nº 

9.099/95, até final condenação.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CERTIFIQUE-SE a 

Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o réu ALEX ALVES CABRAL 

encontra-se recolhido em alguma unidade e, caso contrário, PROCEDA-SE 

com sua citação editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 e seguintes, 

todos do Código de Processo Penal.Conste no edital que o denunciado 

deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não tenha 

condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por 

Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e 

intimação.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do denunciado, 

CERTIFIQUE-SE e FAÇAM os autos conclusos para as demais 

deliberações.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598885 Nr: 1248-80.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO RABELO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANO RABELO DE FRANÇA, Cpf: 

05414590150, Filiação: Maria Cristina de França, data de nascimento: 

10/11/1994, brasileiro(a), Telefone 65992188210. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, CRISTIANO RABELO DE FRANÇA, 

praticou o crime previsto no artigo 331 do Código Penal, razão pela qual 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente 

denúncia e requer seja o Denunciado citado e intimado para audiência de 

instrução e julgamento, prosseguindo-se nos termos do artigo 78 e 

seguintes da Lei nº 9.099/95, até final condenação. (...)

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CERTIFIQUE-SE a 

Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o réu CRISTIANO RABELO DE 

FRANÇA encontra-se recolhido em alguma unidade e, caso contrário, 

PROCEDA-SE com sua citação editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 e 

seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no edital que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e 

intimação.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do denunciado, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, para fins 

do art. 366, do Código de Processo Penal.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 551225 Nr: 15526-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES DOS 

SANTOS - OAB:12.558/MT

 Processo n. 15526-91.2018.811.0002 – Código n. 551225.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Naydan Aparecido de Campos Oliveira.

SENTENÇA

I – DO RELATÓRIO

Vistos etc.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofertou denúncia, com base no Inquérito Policial de n. 780/2018/DEDMCI 

VARZEA GRANDE/MT, em face de NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, como incursos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 288 de 353



nas penas tipificadas nos moldes do:

I – artigo 129, §9º, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade 

delitiva (artigo 71, “caput”, do Diploma Penal), em concurso material (artigo 

69, “caput”, do Diploma Penal) com;

II – artigo 147, “caput”, este com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f”, 

ambos do Código Penal;

III – todos na forma da Lei 11.340/06.

Ainda, requer que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos 

(materiais e morais) causados pelas infrações penais à vítima.

No que tange a denúncia imputa ao réu os seguintes fatos:

FATO 01:

O réu no dia 30/08/2018, por volta das 3h, no estabelecimento comercial 

denominado “Smoking” (casa de festa), Cuiabá-MT, provocou dolosamente 

lesão corporal em sua então companheira FRANCIANY EGRI, conforme 

Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 1.1.02.2018.010028-01, fls. 39/41.

FATO 02:

O denunciado no mesmo dia do FATO 01, por volta das 6h45min, na 

residência situada na Avenida 02, Casa 14, Quadra 19, Bairro 24 de 

Dezembro, Várzea Grande-MT, provocou dolosamente lesão corporal em 

sua então companheira FRANCIANY EGRI, conforme Laudo Pericial de 

Lesão Corporal n. 1.1.02.2018.010028-01, fls. 39/41, bem como proferiu 

ameaça, através de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

 Segundo o Ministério Público Estadual, no dia 30/08/2018, por volta das 

3h, o réu e a vítima estavam no estabelecimento comercial denominado 

“Smoking” (casa de festa) quando iniciaram uma discussão e durante 

esse desentendimento o réu agrediu a vítima com tapas e unhadas na 

barriga, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de 

fls. 39/41 (FATO 01).

Posteriormente, no mesmo dia, por volta das 6h30min, o réu ingressou na 

residência da testemunha Ana Paula Rodrigues Pereira Santana e agrediu 

a vítima com socos, murros e pontapés, causando-lhe as lesões corporais 

descritas no Laudo Pericial de fls. 39/41, além de ameaçá-la: “se você 

chamar a polícia não vou deixar barato e você não vai mais ver a nossa 

filha”, o que causou temor a vítima em razão da violência vivenciada 

(FATO 02).

Por fim, a Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do réu.

Insta salientar que a denúncia foi recebida no dia 24/09/2018, fls. 87.

Posteriormente o réu foi citado e ofereceu defesa escrita, 

respectivamente, fls. 117 e 106.

Diante da impossibilidade de se aplicar ao caso em epígrafe o instituo da 

absolvição sumária, disciplinada no artigo 415 do Código de Processo 

Penal, foi realizada audiência no dia 30/10/2018, na qual foi ouvida a 

vítima, e, por fim, interrogado o réu, ambos com a utilização do sistema de 

gravação audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 157).

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de alegações 

finais, pugnou pela condenação do réu nos moldes da denúncia 

(áudio/vídeo DVD – fls. 157).

A Defesa, por sua vez em memoriais de fls. 166/167, requer 

cumulativamente a aplicação:

I – Da atenuante da confissão espontânea;

II – Do princípio da consunção para que: “reconheça que o crime-meio de 

ameaça encontra-se absorvido pelo crime-fim de lesão corporal, devendo 

subsistir apenas a condenação quanto ao último”;

III – Do artigo 71 do Código Penal, “sendo considerados os crimes de lesão 

corporal como continuados”.

Vieram-me os autos conclusos para a sentença.

 É o Relatório. Decido.

II – DOS FUNDAMENTOS

A título de informação, a Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, 

§8º, da Constituição Federal do Brasil de 1988 e da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

promulgada pela República Federativa do Brasil por meio do Decreto 

4.377/02.

Note que configura violência doméstica e familiar contra mulher, nos 

moldes do artigo 5º, “caput”, da Lei Maria da Penha, qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que tenha como consequência a morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial 

da vítima.

 Diante da incidência da Lei 11.340/06 este Juízo se torna competente para 

o presente julgamento.

II.I – DO MÉRITO

A materialidade do crime de lesão corporal com violência doméstica, em 

continuidade delitiva, disciplinado no artigo 129, §9º, c/c artigo 71, “caput”, 

ambos do Código Penal, é comprovada com a produção do resultado 

naturalístico de lesão a incolumidade pessoal da vítima, que ocorreu 

conforme Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 1.1.02.2018.010028-01, fls. 

39/41, nos moldes da denúncia que está lastrada no Inquérito Policial de n. 

780/2018/DEDMCI VARZEA GRANDE/MT.

Vale ressaltar que a vítima prestou suas declarações em juízo de maneira 

clara e coerente, confirmando aquelas prestadas em sede policial, 

principalmente:

Ao confirmar, em apertada síntese, que o réu lhe agrediu, em continuidade 

delitiva (áudio/vídeo DVD – fls. 157).

 O réu confessou ter praticado o crime de lesão corporal com violência 

doméstica, em continuidade delitiva (áudio/vídeo DVD –fls. 157).

 Compulsando os autos verifico que não há qualquer elemento indicador 

de que os fatos denunciados tenham sido fruto de invenções da vítima.

Pelo contrário, ao que se constata, o depoimento da vítima é harmônico, 

coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta 

credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica 

em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório 

de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação do 

réu confesso no crime de lesão corporal com violência doméstica, em 

continuidade delitiva, quando se coadunam com os demais elementos de 

convicção, como é caso dos autos em epígrafe, conforme o 

posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

“in verbis”:

 “APELAÇÕES CRIMINAIS – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE 

DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – 

NÃO CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITOS – RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS, LEGÍTIMA 

DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – LAUDO PERICIAL – DEPOIMENTOS 

DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – LESÃO CORPORAL COMPROVADA – 

JULGADOS DO TJMT – LEGÍTIMA DEFESA – PARECER DA PGJ ADOTADO 

PER RELATIONEM – ATO PRATICADO PELO APELANTE 

DESPROPORCIONAL – POSICIONAMENTO DO TJMT – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – CONTRARIEDADE À 

DISPOSITIVO LEGAL – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – 

PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E 

INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO 

DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO”.

“[...] Inviável o pedido absolutório quando concorrentes nos autos 

elementos de convicção inequívocos indicadores da prática do delito de 

lesão corporal no âmbito doméstico, tais como o exame de corpo de delito 

e a palavra da vítima, corroborada pelas declarações da testemunha, 

coerentes e harmônicas com os demais elementos de prova, a desvelar a 

autoria e materialidade delitiva.” (TJMT, Ap 177613/2016, grifos nossos)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGOS 

129, § 9º E 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – 

CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância 

em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e 

segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação”.

(TJ/MT. Ap 97924/2017, Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 

Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017, grifos nossos).

No que tange a materialidade do crime de ameaça, disciplinado no artigo 

147, “caput”, do Código Penal, possuiu natureza formal por se consumar 

quando a ofendida toma conhecimento da ameaça, como ocorreu nos 

moldes na denúncia que está lastrada no Inquérito Policial de n. 

780/2018/DEDMCI VARZEA GRANDE/MT.

Verifico que a vítima prestou suas declarações neste juízo especializado 

de maneira clara e coesa, ratificando aquelas realizadas em sede policial, 

especialmente ao:

Confirmar, de forma sucinta, a ameaça realizada pelo réu contra ela 

(áudio/vídeo DVD – fls. 157).

O réu confessou ter praticado o crime de ameaça em face da vítima 

(áudio/vídeo DVD – fls. 157).

 Compulsando os autos verifico que não há qualquer elemento indicador 
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de que os fatos denunciados tenham sido fruto de invenções da vítima.

Pelo contrário, ao que se constatam, o depoimento da vítima é harmônico, 

coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta 

credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica 

em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório 

de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação do 

réu confesso no crime de ameaça, quando se coadunam com os demais 

elementos de convicção, como é caso dos autos em epígrafe, segundo o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “ipsis litteris”:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGOS 

129, § 9º E 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – 

CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância 

em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e 

segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação. 

(Ap 97924/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE 

AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA 

DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS 

DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA AMEDRONTADA COM AS 

AMEAÇAS PROFERIDAS – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA 

CONTINUIDADE DELITIVA – ARGUMENTO DE QUE OS DELITOS FORAM 

COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR E QUE SÃO 

CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO 

SUBSTANCIAL DE TEMPO ENTRE OS ILÍCITOS – CRIMES DE ESPÉCIES 

DISTINTAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 1. É inviável a absolvição do recorrente sob o fundamento da atipicidade 

de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito 

de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de 

ausência do elemento subjetivo do tipo. Além disso, restou sobejamente 

demonstrado nestes autos que o recorrente proferiu ameaças à vítima de 

ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de 

concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do 

tipo exigido para ensejar o juízo condenatório, devendo ser registrado, 

ainda, que em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm 

preponderante valor probatório.

2. Revela-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os 

delitos de lesão corporal e ameaça, pois se tratam de crimes cometidos em 

condições diversas, eis que transcorrido decurso de tempo substancial 

entre as práticas delitivas, e por serem de espécies distintas, tutelando 

bens jurídicos diversos. (Ap 89776/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

24/02/2017, grifos nossos).

Dessa forma, as materialidades do crime de lesão corporal com violência 

doméstica, em continuidade delitiva, e do crime de ameaça estão provadas 

mediante: Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 09), Boletim de 

Ocorrência (fls. 10/11), Termo de Declarações (fls. 17), Termo de 

Representação Criminal (fls. 18), Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 

1.1.02.2018.010028-01 (fls. 39/41), Relatório Conclusivo (fls. 47/48), oitiva 

da vítima e interrogatório do réu confesso, ambos com a utilização do 

sistema de gravação audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 157), e demais 

provas constantes nos autos.

 A autoria do crime de lesão corporal com violência doméstica, em 

continuidade delitiva, e do crime de ameaça é certa e recai sobre as 

condutas dolosas do réu narradas nos referidos Boletim de Ocorrência, 

Termo de Declarações, Termo de Representação Criminal, oitiva da vítima 

e interrogatório do réu confesso, bem como outras provas carreadas aos 

autos.

Extremamente relevante informar que estão presentes os elementos do 

crime de lesão corporal com violência doméstica, em continuidade delitiva 

(artigo 129, §9º, c/c artigo 71, “caput”, ambos do Código Penal), e do crime 

de ameaça (artigo 147, “caput”, todos do Código Penal), consistentes em 

Fatos Típicos (condutas dolosas tendo como nexos causais um resultado 

naturalístico tipificado), Antijuricidades (ilicitudes) e Culpabilidades (sujeito 

em plena capacidade de discernimento e compreensão das ilicitudes 

praticadas quando exigíveis condutas diversas).

A Defesa em suas teses de fls. 166/167, requer cumulativamente a 

aplicação:

I – Da atenuante da confissão espontânea;

II – Do princípio da consunção para que: “reconheça que o crime-meio de 

ameaça encontra-se absorvido pelo crime-fim de lesão corporal, devendo 

subsistir apenas a condenação quanto ao último”;

III – Do artigo 71 do Código Penal, “sendo considerados os crimes de lesão 

corporal como continuados”.

No que tange a tese da aplicação do princípio da consunção, não condiz 

com os elementos probatórios colhidos e contraditados na fase instrutória 

concernente aos crimes em epígrafes.

Já as teses da aplicação da atenuante da confissão espontânea e da 

aplicação do artigo 71 do Código Penal, condizem com os elementos 

probatórios angariados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, 

durante a fase instrutória, com relação às infrações penais em comento.

Compulsando os autos se verificam os sinais indicativos de condenação 

consistentes na agravante esculpidas no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, esta concernente ao crime de ameaça, na continuidade 

delitiva (artigo 71, “caput”, do Diploma Penal) com relação ao crime de 

lesão corporal com violência doméstica, no concurso material de crimes 

(artigo 69, “caput”, do Diploma Penal), na atenuante da confissão 

espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), todos na 

forma da Lei 11.340/06.

 III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA, filho de Aparecido Alves de 

Oliveira e Nirza Nazarete Campos, com fulcro nas sanções do:

I – artigo 129, §9º, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade 

delitiva (artigo 71, “caput”, do Diploma Penal), em concurso material (artigo 

69, “caput”, do Diploma Penal) com;

II – artigo 147, “caput”, este com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f”, 

ambos do Código Penal;

III – todos com incidência do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, 

e na forma da Lei 11.340/06.

Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a 

lhe dosar a pena.

III.I – DA DOSIMETRIA

III.I.I – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

(ART. 129, §9º, DO CP)

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE EM 3 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO.

No que tange a segunda fase, apesar de existência da atenuante da 

confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Diploma Penal), 

mantenho a PENA PROVISÓRIA em seu patamar mínimo de 3 (TRÊS) 

MESES DE DETENÇÃO, em consonância com a Súmula n. 231 do Superior 

Tribunal de Justiça.

Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 3 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO.

III.I.I.I – DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, “CAPUT”, DO CP)

 Configura legalmente a continuidade delitiva, conhecida como crime 

continuado, segundo o artigo 71, “caput”, do Diploma Penal:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, 

maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser 

havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em 

qualquer caso, de um sexto a dois terços”. Grifos nossos.

Dessa forma, por serem DOIS CRIMES DE LESÕES CORPORAIS COM 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (artigo 129, §9º, do Código Penal) praticados nas 

mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, a PENA DE 3 

(TRÊS) MESES DE DETENÇÃO será AUMENTADA EM 1/6 (UM SEXTO), 

correspondendo a 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, TOTALIZANDO a 

PENA DE 3 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO.

 III.I.II – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, DO CP)

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedentes inexistentes maus antecedentes; conduta social nada que 
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agrave; personalidade do agente não há dados para mensurar; os motivos 

não há elementos que o prejudique; circunstâncias e consequência não 

existem dados que prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE EM 1 (UM) MÊS 

DE DETENÇÃO.

No que tange a segunda fase, compenso a agravante do artigo 61, inciso 

II, alínea “f”, do Código Penal, com a atenuante da confissão (artigo 65, 

inciso III, alínea “d”, do Diploma Penal), e mantenho a PENA PROVISÓRIA 

em 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, nos moldes da Súmula n. 231 do Superior 

Tribunal de Justiça.

 Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 1 (UM) MÊS DE 

DETENÇÃO.

III.I.III – DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, “CAPUT”, DO CP)

Configura legalmente concurso material, nos moldes do artigo 69 do 

Diploma Penal:

“quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas 

privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação 

cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro 

aquela”. Grifos nossos.

Dessa forma, o réu cumprirá pelos CRIMES DE LESÕES CORPORAIS COM 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (artigo 129, §9º, do Código Penal) a PENA DE 3 

(TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, e pelo CRIME DE 

AMEAÇA (artigo 147, “caput”, do Diploma Penal) a PENA DE 1 (UM) MÊS 

DE DETENÇÃO, que cumuladas TOTALIZAM A PENA 4 (QUATRO) MESES 

E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME 

ABERTO, segundo o artigo 33, §2º, alínea “c”, e §3°, do Código Penal.

No presente caso não será convertida a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito em razão da violência (artigo 7º da Lei 11.340/06) 

perpetuada pelo réu, conforme a Súmula n. 588 do Superior Tribunal de 

Justiça, “ipsis litteris”:

 “Súmula 588 do STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a 

mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 

Grifos nossos.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, nos moldes do artigo 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da ausência de 

elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.

Transitada em julgado e permanecendo inalterada está decisão, devem ser 

tomadas as seguintes providências:

1. Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição 

Federal do Brasil de 1988;

2. Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação Federal e Estadual;

3. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença e do trânsito em julgado, nos moldes do artigo 

1.555 da CNGC/TJMT.

INTIMEM-SE, pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 11.340/06), 

o réu e o Ministério Público, já a Defesa via Dje.

CONDENO o réu, que foi defendido por advogado particular, ao pagamento 

das custas processuais na forma da Lei.

Publique-se, registre-se, e intime-se.

 Várzea Grande-MT, 1º de outubro de 2019.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 345905 Nr: 12541-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ADRYELLEN PADILHA 

FERREIRA - OAB:27.278

 Código: 345905

VISTOS ETC

Diante do cumprimento de prisão preventiva do acusado às fls.234/236, 

ocorrida na Comarca de Coelho Neto/MA, expeça-se Carta Precatória ao 

respectivo Juízo Deprecado para a regularização da prisão do acusado 

Márcio Araujo Lima, providenciando a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário.

 Verifico que no termo de audiência de fls. 193/197 foram ouvidas por 

meio de carta precatória as testemunhas de defesa Francisca Kelene dos 

Santos Borges, Raimunda Araújo da Silva e Maria Francisca Mendes 

Teixeira e o interrogatório do acusado.

 Diante da prisão do acusado, antecipo a audiência de instrução e 

julgamento designada às fls. 203 para o dia 16 de março de 2020 às 

15h45min, com a finalidade de inquirir a vitima Lucina Parente Teixeira e a 

testemunha Maria Elizangela Araújo Parentes (end. fls. 224).

 Intimem-se vitima Lucina Parente Teixeira e a testemunha Maria Elizangela 

Araújo Parentes (end. fls. 224).

Ciência ao MP e à Defensoria Pública.

 Determino a retirada do feito da pauta de audiência designada às fls. 203.

CUMPRA-SE com a cautela que requer o caso por se tratar de META 2 do 

Conselho Nacional de Justiça.

Várzea Grande, 28 de janeiro de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235448 Nr: 15420-47.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO ALVES DE PAULA, Rg: 

381.423, Filiação: Maria Alves de Souza e Jeronimo Barachel de Paula, 

data de nascimento: 25/01/1949, brasileiro(a), natural de Alto 

Araguaia-MT, divorciado(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, acolho a questão incidental para conceder 

ao réu a gratuidade nas custas e despesas processuais, com fulcro no 

artigo 98, §1º, inciso I, c/c artigo 99, §3º, ambos do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu S. A. DE P., vulgo 

“GOIANO”, filho de J. B. de P. e M. A. de S., com fulcro do artigo 217-A, 

“caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, c/c artigo 226, inciso II, todos do 

Código Penal, com observância do artigo 1º, inciso VI, daLei 8.072/90, na 

forma do artigo 7º, inciso III, da Lei 11.340/06. Dessa forma, nos moldes 

dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo a lhe dosar a pena.III.I 

– DA DOSIMETRIAIII.I.I – DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 

217-A DO CP)Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade 

normal; antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; 

personalidade do agente não há dados para mensurar; os motivos não há 

elementos que o prejudique; circunstâncias e consequência não existem 

dados que prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE em 8 (OITO) ANOS DE 

RECLUSÃO.No que concerne a segunda fase, presente a agravante 

genérica de ter o agente prevalecendo das relações domésticas (artigo 

61, inciso II, alínea “f”, do Diploma Penal), AGRAVO A PENA em 1/6 (UM 

SEXTO), o que corresponde a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, 

e fixo a PENA PROVISÓRIA em 9 (NOVE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE 

RECLUSÃO.Por fim, na terceira fase por existir a causa de aumento em 

razão de o agente exercer autoridade sob a vítima na condição de pai 

(artigo 226, inciso II, do Código Penal, em consonância com os 

entendimentos jurisprudenciais: STJ, 5ªT., HC n. 336.120/PR, rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/04/2017. STJ, 6ªT. Resp n. 

1.691.005/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 1°/02/2018.), MAJORO A 

PENA em 1/2 (METADE), o que equivale a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses 

de reclusão, e FIXO A PENA DEFINITIVA em14 (QUATORZE) ANOS DE 

RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, 

conforme o artigo 2°, §1°, da Lei 8.072/90.Deixo de fixar valor mínimo para 

reparação do dano, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de 

Processo Penal, em face da ausência de elementos precisos acerca do 

prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização no juízo 

cível.Como o réu permaneceu solto durante a instrução criminal e não 

existem motivos, nos autos em epígrafe, que ensejem a decretação da 
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prisão preventiva (“carcer ad custodiam”) do réu S. A. DE P., vulgo 

“GOIANO”, concedo-o o direito de recorrer em liberdade.Transitada em 

julgado e permanecendo inalterada está decisão, devem ser tomadas as 

seguintes providências:1.Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 

15 da Constituição Federal do Brasil de 1988;2. Expeçam-se ofícios aos 

órgãos de identificação Federal e Estadual;3. Expeça-se o Mandado de 

Prisão, e, após devidamente cumprido, expeça-se a carta de execução de 

pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença, do trânsito em 

julgado, e demais documentos que se fizerem necessários, nos moldes do 

artigo 1.556 da CNGC/TJMT.INTIMEM-SE, pessoalmente, a vítima (artigo 21, 

“caput”, da Lei 11.340/06), o réu e o Ministério Público, já a Defesa via 

Dje.ISENTO O RÉU do pagamento das custas e despesas processuais, 

com fulcro noartigo 99, §3º, do Código de Processo Civil.Publique-se, 

registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 11 de novembro de 2019. 

Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIA BEATRIZ 

FORTES SOUZA NEVES, digitei.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 528846 Nr: 3655-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMGCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE BARBOSA SOARES 

- OAB:15365

 Vistos em correição etc.

Cumpra-se o r. despacho/decisão/sentença de fls. 1870/1871.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 513129 Nr: 20635-23.2017.811.0002

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RF, RSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESR, LRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER BATISTA GOMES 

NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVESTRE RODRIGUES 

SEVERIANO DE LIMA - OAB:19593/O

 Vistos em correição etc.

Cumpra-se o r. despacho/decisão/sentença de fls. 303.

Várzea Grande, 04 de fevereiro de 2020.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003639-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003639-25.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDITE ROSA DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO POLO PASSIVO: ITAU SEGUROS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003641-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003641-92.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANA FLAVIA 

FERREIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDLLER FELIX 

RODRIGUES POLO PASSIVO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003647-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003647-02.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANTONIO 

MARCOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: BANCO TRIANGULO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

09/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003654-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO PINTO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003654-91.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ESPEDITO PINTO 

DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 

13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003655-76.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEIDE RODRIGUES ROLDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003655-76.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA LEIDE 

RODRIGUES ROLDAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

09/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003656-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERGIO CARVALHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003656-61.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAO SERGIO 

CARVALHO DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENAN 

DOMINGUES BARROS POLO PASSIVO: KESSIA NAYANNE AMARAL 

MATOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003660-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GUIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003660-98.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIANE GUIA DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO SALES DE FREITAS 

POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 09/03/2020 Hora: 14:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003672-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA PEREIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003672-15.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LINDALVA 

PEREIRA MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 

14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003693-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. TEREZINHA LIMA 38484277968 - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003693-88.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:L. TEREZINHA 

LIMA 38484277968 - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

LUIS FERREIRA, ANDREY REVELES KIST, EDUARDO HENRIQUE DA 

FONSECA ZEFERINO DA SILVA POLO PASSIVO: CIELO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

09/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003695-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA QUEIROZ DA SILVA DIONISIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003695-58.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PAMELA 

QUEIROZ DA SILVA DIONISIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 09/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003699-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCOLN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003699-95.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ABRAAO 

LINCOLN SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 

14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012516-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RYKAELLE RIBEIRO VIEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012516-85.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 09/03/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente 05/02/2020 13:26:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003705-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003705-05.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALEX JUNIOR DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

09/03/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003708-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZIANE AVELINA FIGUEIREDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003708-57.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DEIZIANE 

AVELINA FIGUEIREDO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003720-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LACIR HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003720-71.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LACIR HENRIQUE 

DE OLIVEIRA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 09/03/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003727-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE PLACIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1003727-63.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE FERREIRA 

DE PLACIDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE OJEDA 

NUNES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016787-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZ HELENA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016787-40.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28844583, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012828-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIANE ZAPOTOCZNY MODESTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012828-61.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 09/03/2020 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente 05/02/2020 14:08:52

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016144-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1016144-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDIA SIQUEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: STELO S.A. Visto. Em análise dos autos, verifico que o 

BANCO DO BRASIL S/A não foi devidamente cadastrado nos autos, 

portanto, DETERMINO a INCLUSÃO DO BANCO DO BRASIL S/A no POLO 

PASSIVO da presente lide e que seja DESIGNADA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO e EXPEDIDA A SUA CITAÇÃO. Às providências. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen. Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003743-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SILVA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003743-17.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUIZ FERNANDO 

SILVA DE SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003748-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003748-39.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CRISLAINE 

GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 09/03/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003754-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIELY VERONICA CARDOZO SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003754-46.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VANIELY 

VERONICA CARDOZO SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

09/03/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003758-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXLAINE REZENDE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003758-83.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAXLAINE 

REZENDE BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 

13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010394-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONI ROBSON CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010394-02.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- MS5871-A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT14992-S, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 5 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 05/02/2020 16:18:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003769-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003769-15.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LINDALVA 

MENDES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: AVON 

COSMETICOS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014229-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISO BASSAN VEZZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACAO COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA ME - 

EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZIANA PINHEIRO DIAS ARAGAO OAB - 854.547.021-53 

(REPRESENTANTE)

 

Processo n. 1014229-95.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: SIMONY 

MARIA DA SILVA BARRADAS - MT154470-O, para no prazo 05 (cinco) 

dias manifestar acerca da Certidão do Oficial de justiça ID 28877779. 

VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 05/02/2020 16:44:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003776-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003776-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSUE 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003777-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003777-89.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCIA 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003778-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE JESUS SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003778-74.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUIZ DE JESUS 

SANTIAGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 16:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017701-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES (EXEQUENTE)

YASMIN DE PINHO NOVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVERCINO BATISTA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1017701-07.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: 

YASMIN DE PINHO NOVO - MT21335/O, JONATAS PEIXOTO LOPES - 

MT20920-OAdvogados do(a) EXEQUENTE: YASMIN DE PINHO NOVO - 

MT21335/O, JONATAS PEIXOTO LOPES - MT20920-O, para no prazo 05 

(cinco) dias manifestar acerca da Certidão do Oficial de justiça ID 

28882092. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 05/02/2020 17:02:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003779-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003779-59.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PATRICIA 

OLIVEIRA DE ALMEIDA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 

POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

09/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003003-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO MARCIO MAGALHAES (REQUERIDO)

M. F. DE AMORIM MAGALHAES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003003-59.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MASTER MIX COMERCIAL 

LTDA REQUERIDO: M. F. DE AMORIM MAGALHAES - ME, ANGELO 

MARCIO MAGALHAES Vistos etc. Intime-se a parte requerente para juntar 

documento do acordo devidamente assinado, eis que a imagem 

apresentada não consta assinatura de todos os acordantes. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008016-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE OLIVEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES OAB - MT17508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO MARTINS MOTTA OAB - MG79279 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008016-73.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ORDALINA 

TEIXEIRA GONCALVES - MT17508-O, para apresentar as contrarrazões 

ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da 

Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 05/02/2020 17:31:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009816-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DO PRADO (REQUERENTE)

KELLY FRANCISCA MENDES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

GELTUR EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009816-39.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: DAVID 

CELSON FERREIRA DE LIMA - MT11092-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 05/02/2020 

17:33:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010327-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MENA MARTINS (REQUERENTE)

LAURO RAFAEL ROCHA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010327-37.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: EVELIN 

DAYANE PEDROSO BELIZARIO - MT20309/OAdvogado do(a) 

REQUERENTE: EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - MT20309/O para 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 05/02/2020 17:39:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013622-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUCIANO DOS SANTOS HORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013622-82.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- SP128341-A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 5 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 05/02/2020 17:56:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003786-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003786-51.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALAN GOMES DE 

SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012845-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIOZANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012845-97.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 297 de 353



corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 5 de 

fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 05/02/2020 18:00:51

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006107-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R N LIMA EIRELI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIR VENANCIO XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006107-93.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: R N LIMA EIRELI EXECUTADO: 

ADELAIR VENANCIO XAVIER Visto. A parte autora trouxe o endereço da 

parte executada após o decurso do prazo e o processo já foi extinto. 

Informe a parte exequente de que deverá interpor novo processo. 

Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020247-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KASSIA DE FREITAS PEDRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020247-35.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ANA KASSIA DE FREITAS 

PEDRO REQUERIDO: IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME Ante a 

informação contida no id. 27630505 e documentos juntados no id. 

27631103, acolho a justificativa apresentada, e defiro o pedido 

REDESIGNANDO nova data para a realização de audiência de conciliação, 

com a devida INTIMAÇÃO das partes, na forma da lei. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014467-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR JOSE DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014467-17.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 05/02/2020 18:06:07

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006342-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WINKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006342-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS WINKERT REQUERIDO: 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos etc. Ante a informação 

contida no id. 28269706, acolho a justificativa apresentada, e defiro o 

pedido REDESIGNANDO nova data para a realização de audiência de 

conciliação, com a devida INTIMAÇÃO das partes, na forma da lei. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEM Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014994-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014994-66.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERIDO: 

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456, CARLOS EDUARDO 

COIMBRA DONEGATTI - SP0290089A, para apresentar as contrarrazões 

ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da 

Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 05/02/2020 18:09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010824-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010824-51.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 05/02/2020 

18:11:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003793-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MANEIA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003793-43.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARLOS MANEIA 

QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NAILRIK THAMYRES GAMA 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 12:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 
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CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003791-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE REGINA PEREIRA DA COSTA OAB - 024.394.931-63 

(REPRESENTANTE)

FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS OAB - MT24970/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003791-73.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

05/02/2020 18:44:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020247-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KASSIA DE FREITAS PEDRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 05/02/2020 12:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010060-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALVES DA GUIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 30/09/2019 12:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010060-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALVES DA GUIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010060-65.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MAURICIO ALVES DA GUIA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Chamo feito a ordem 

para tornar nula a sentença do id 26590304 em analogia ao 494, I do CPC, 

eis que houve acordo celebrado pelas partes conforme minuta juntado ao 

id 24976397. Assim, tendo em vista que as partes TRANSIGIRAM e, 

verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo 

que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação efetuada entre as partes e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso III, b do CPC. Denota-se no comprovante de 

pagamento (ID 25804095), que o depósito foi efetuado diretamente na 

conta bancária do Patrono da autora. Assim, proceda-se ao arquivamento, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010060-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALVES DA GUIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010060-65.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MAURICIO ALVES DA GUIA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Chamo feito a ordem 

para tornar nula a sentença do id 26590304 em analogia ao 494, I do CPC, 

eis que houve acordo celebrado pelas partes conforme minuta juntado ao 

id 24976397. Assim, tendo em vista que as partes TRANSIGIRAM e, 

verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo 

que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação efetuada entre as partes e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso III, b do CPC. Denota-se no comprovante de 

pagamento (ID 25804095), que o depósito foi efetuado diretamente na 

conta bancária do Patrono da autora. Assim, proceda-se ao arquivamento, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008487-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON VIANA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYLLA CONCEICAO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008487-89.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: EDERSON VIANA DOS 

SANTOS EXECUTADO: DAYLLA CONCEICAO PEREIRA Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito. 

Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 10 

dias. Nada requerendo, voltem os autos conclusos para extinção. 

Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009411-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DOUGLAS JUNIOR DA MATA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009411-03.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: GLAUCO LUIGI DALL AGLIO 

FERREIRA EXECUTADO: DOUGLAS JUNIOR DA MATA SILVA Visto. Defiro 

a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o 

resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, 

procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também não 

obteve êxito. Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no 

prazo de 10 dias. Nada requerendo, voltem os autos conclusos para 

extinção. Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010415-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA OAB - MT26518/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON GONCALVES DE QUEIROZ MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010415-75.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: DIOGO FERNANDO DA SILVA 

EXECUTADO: WELLINGTON GONCALVES DE QUEIROZ MORAES Visto. 

Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o 

resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, 

procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também não 

obteve êxito. Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no 

prazo de 10 dias. Nada requerendo, voltem os autos conclusos para 

extinção. Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010844-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA SANTOS DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010844-42.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: MILENA SANTOS DE ARRUDA Visto. Defiro a penhora on 

line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado infrutífero 

ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à busca de 

veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito. Intimo a 

parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 10 dias. Nada 

requerendo, voltem os autos conclusos para extinção. Juntem-se os 

extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012414-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA DA SILVA CARLOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012414-63.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: ANA CLAUDIA DA SILVA 

CARLOS Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores 

executados, sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a 

execução. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que 

também não obteve êxito. Intimo a parte exequente para indicar bens à 

penhora, no prazo de 10 dias. Nada requerendo, voltem os autos 

conclusos para extinção. Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012443-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA CAROLINA DE SOUZA MESA PONTES (EXECUTADO)

MAURYEN PONTES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012443-16.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: LARISSA CAROLINA DE SOUZA 

MESA PONTES, MAURYEN PONTES DE CAMPOS Visto. Defiro a penhora 

on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito. 

Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 10 

dias. Nada requerendo, voltem os autos conclusos para extinção. 

Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012705-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA DA SILVA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012705-63.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: LETICIA DA SILVA DUARTE Visto. Defiro a penhora on 

line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado infrutífero 

ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à busca de 

veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito. Intimo a 

parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 10 dias. Nada 

requerendo, voltem os autos conclusos para extinção. Juntem-se os 

extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014926-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014926-19.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: KAMILA OLIVEIRA DA SILVA Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito. 

Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 10 

dias. Nada requerendo, voltem os autos conclusos para extinção. 

Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012516-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RYKAELLE RIBEIRO VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012516-85.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: RYKAELLE RIBEIRO VIEIRA Visto. Defiro a penhora 

on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, que restou positiva, sendo 

lançada a restrição correspondente para evitar a transferência a 

terceiros, valendo como penhora. Intimo a parte exequente para se 

manifestar sobre a penhora ora efetivada e, havendo aceitação, que 

apresente o preço médio do veículo mediante cotação de mercado (art. 

871, inc. IV, do CPC), assim como indique a localização do bem, o qual 

deverá ser depositado em poder da parte exequente, com as advertências 

próprias do depositário fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da 

pessoa que acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a 

informação acima, expeça-se mandado de remoção do veículo. Intime-se a 

parte executada a apresentar embargos à execução no prazo legal. Caso 

a parte exequente manifeste pelo desinteresse na penhora do veículo, 

deve indicar bens passíveis de penhora sob pena arquivamento do 

processo com baixa. COMO SE TRATA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO 

PRÓPRIO. Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012828-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIANE ZAPOTOCZNY MODESTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012828-61.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: THAIANE ZAPOTOCZNY MODESTO Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, que restou positiva, sendo 

lançada a restrição correspondente para evitar a transferência a 

terceiros, valendo como penhora. Intimo a parte exequente para se 

manifestar sobre a penhora ora efetivada e, havendo aceitação, que 

apresente o preço médio do veículo mediante cotação de mercado (art. 

871, inc. IV, do CPC), assim como indique a localização do bem, o qual 

deverá ser depositado em poder da parte exequente, com as advertências 

próprias do depositário fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da 

pessoa que acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a 

informação acima, expeça-se mandado de remoção do veículo. Intime-se a 

parte executada a apresentar embargos à execução no prazo legal. Caso 

a parte exequente manifeste pelo desinteresse na penhora do veículo, 

deve indicar bens passíveis de penhora sob pena arquivamento do 

processo com baixa. COMO SE TRATA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO 

PRÓPRIO. Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014013-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R N LIMA EIRELI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WASNEY RAFAEL NARCISO DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014013-37.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: R N LIMA EIRELI EXECUTADO: 

WASNEY RAFAEL NARCISO DUARTE Visto. Defiro a penhora on line via 

BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado infrutífero ou 

insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à busca de 

veículos no Sistema RENAJUD, que restou positiva, sendo lançada a 

restrição correspondente para evitar a transferência a terceiros, valendo 

como penhora. Intimo a parte exequente para se manifestar sobre a 

penhora ora efetivada e, havendo aceitação, que apresente o preço médio 

do veículo mediante cotação de mercado (art. 871, inc. IV, do CPC), assim 

como indique a localização do bem, o qual deverá ser depositado em 

poder da parte exequente, com as advertências próprias do depositário 

fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da pessoa que 

acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a informação acima, 

expeça-se mandado de remoção do veículo. Intime-se a parte executada a 

apresentar embargos à execução no prazo legal. Caso a parte exequente 

manifeste pelo desinteresse na penhora do veículo, deve indicar bens 

passíveis de penhora sob pena arquivamento do processo com baixa. 

COMO SE TRATA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se 

os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015941-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSYANE KARLA DE OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

SUELI MURTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015941-23.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: SUELI MURTA DA SILVA, JOSYANE KARLA DE 

OLIVEIRA COSTA Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos 

valores executados, sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para 

garantir a execução. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, que restou positiva, sendo lançada a restrição correspondente 

para evitar a transferência a terceiros, valendo como penhora. Intimo a 

parte exequente para se manifestar sobre a penhora ora efetivada e, 

havendo aceitação, que apresente o preço médio do veículo mediante 

cotação de mercado (art. 871, inc. IV, do CPC), assim como indique a 

localização do bem, o qual deverá ser depositado em poder da parte 

exequente, com as advertências próprias do depositário fiel, devendo 

ainda informar o nome e telefone da pessoa que acompanhará o oficial de 

justiça na diligência. Com a informação acima, expeça-se mandado de 

remoção do veículo. Intime-se a parte executada a apresentar embargos à 

execução no prazo legal. Caso a parte exequente manifeste pelo 
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desinteresse na penhora do veículo, deve indicar bens passíveis de 

penhora sob pena arquivamento do processo com baixa. COMO SE 

TRATA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se os extratos 

respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009830-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIMPER COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA ANDREIA DE OLIVEIRA BRANDAO PEREIRA (EXECUTADO)

JOSE IVAN DE JESUS NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009830-23.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: LIMPER COM. DE PRODUTOS 

DE LIMPEZA EIRELI - ME EXECUTADO: KATIA ANDREIA DE OLIVEIRA 

BRANDAO PEREIRA, JOSE IVAN DE JESUS NEVES Visto. Defiro a penhora 

on line via BACENJUD dos valores executados. Verifica-se que o 

resultado foi positivo, conforme o comprovante em anexo. Intimo a parte 

exequente sobre a penhora, devendo informar se tem algo mais a 

reclamar. Intimo a parte executada para apresentar embargos no prazo 

legal. Em caso de AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou 

havendo concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) 

VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar 

quitação’. Tudo cumprido PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Cumpra-se. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011714-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUIZ MOTTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYRTON PEREIRA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011714-87.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: EVANDRO LUIZ MOTTA 

EXECUTADO: AYRTON PEREIRA BORGES Visto. Defiro a penhora on line 

via BACENJUD dos valores executados. Verifica-se que o resultado foi 

positivo, conforme o comprovante em anexo. Intimo a parte exequente 

sobre a penhora, devendo informar se tem algo mais a reclamar. Intimo a 

parte executada para apresentar embargos no prazo legal. Em caso de 

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou havendo 

concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) 

PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar 

quitação’. Tudo cumprido PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Cumpra-se. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012260-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUEL ARRUDA SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012260-45.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE 

CHAPADA DOS GUIMARAES EXECUTADO: JOSUEL ARRUDA SOBRINHO 

Vistos etc. Verifica-se por meio da petição acostada no id. 26849874 que 

a parte exequente já havia pedido a desistencia do processo, por já ter 

sido quitado o débito, sendo realizado o bloqueio de forma errada, pelo 

que determino que o valor seja liberado para a parte executada na conta 

informada no id. 28776340. Ante a informação de pagamento do valor 

executado, julgo extinto o processo nos termos do artigo 924, II, do CPC. 

Procedida a devolução do valor bloqueado para a parte executada, 

remeta-se o processo ao ARQUIVO, dando as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006241-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOISSIVANY MENDES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006241-23.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JOISSIVANY MENDES DE SOUZA Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, cujo resultado foi 

parcialmente positivo. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, cujo resultado foi negativo. Intimo a parte exequente sobre a 

penhora do BACENJUD, devendo informar se tem algo mais a reclamar. 

Intimo a parte executada para apresentar embargos no prazo legal. Em 

caso de AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou havendo 

concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) 

PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. COMO SE TRATA DE EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se os extratos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007171-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA E SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007171-41.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA 

E SOUZA Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores 

executados, cujo resultado foi parcialmente positivo. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, cujo resultado foi negativo. Intimo 

a parte exequente sobre a penhora do BACENJUD, devendo informar se 

tem algo mais a reclamar. Intimo a parte executada para apresentar 

embargos no prazo legal. Em caso de AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO da 
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parte DEVEDORA ou havendo concordância da parte CREDORA e 

DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do 

valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. COMO 

SE TRATA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se os extratos. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010847-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR EDMILSON BUENO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010847-94.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JOADIR EDMILSON BUENO DE CAMPOS Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, cujo resultado foi 

parcialmente positivo. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, cujo resultado foi negativo. Intimo a parte exequente sobre a 

penhora do BACENJUD, devendo informar se tem algo mais a reclamar. 

Intimo a parte executada para apresentar embargos no prazo legal. Em 

caso de AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou havendo 

concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) 

PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. COMO SE TRATA DE EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se os extratos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012482-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA BATISTA PEIXOTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012482-13.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: SEBASTIANA BATISTA PEIXOTO Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, cujo resultado foi 

parcialmente positivo. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, cujo resultado foi negativo. As partes apresentaram após a 

realização do bloqueio, no id. 28775769, petição de acordo o qual preve a 

liberação de valores bloqueados e pagamento do restante da dívida por 

meio de boleto diretamente para a parte exequente. Ex positis, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

escoro no art. 924, III, do CPC. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida no id. 28775769, pág. 03 da petição, e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Juntem-se os extratos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014934-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIS TATIANE RODRIGUES DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014934-93.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: ELIS TATIANE RODRIGUES DO PRADO Visto. Defiro 

a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, cujo resultado 

foi parcialmente positivo. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, cujo resultado foi negativo. Intimo a parte exequente sobre a 

penhora do BACENJUD, devendo informar se tem algo mais a reclamar. 

Intimo a parte executada para apresentar embargos no prazo legal. Em 

caso de AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou havendo 

concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) 

PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. COMO SE TRATA DE EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se os extratos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012525-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA JACINTO LIMA (EXECUTADO)

JOSE DE BARROS FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012525-47.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA EXECUTADO: JOSE DE BARROS FILHO, ANA CAROLINA 

JACINTO LIMA Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores 

executados, cujo resultado foi parcialmente positivo. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, que restou positiva, sendo 

lançada a restrição correspondente. Após a realização do bloqueio as 

partes juntaram acordo no id. 28845524, o qual preve o pagamento das 

parcelas mediante boleto. HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. DETERMINO 

A LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO para a parte executada, a qual 

deverá indicar os dados bancários para realização da transferencia. 

Procedo a baixa da restrição que havia sido anotada no veículo, conforme 

comprovante colado abaixo. Juntem-se os extratos. P. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito RENAJUD - 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN 05/02/2020 - 11:28:59 Comprovante de Remoção 

de Restrição Dados do processo Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município VARZEA 

GRANDE - Órgão Judiciário VARZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL DO 

JARDIM GLORIA Nro do Processo 10125254720198110002 Juiz que 

Ordenou a Retirada da Restrição Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município VARZEA 

GRANDE Órgão Judiciário VARZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL DO 

JARDIM GLORIA Juiz Retirada VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Para o processo: 10125254720198110002 Órgão Judiciário : Restrições 

Retiradas: 2 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário Restrição 

Inclusão da Restrição NUG9618 MT FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX JOSE 

DE BARROS FILHO TRANSFERENCIA 04/02/2020 NVU5848 MT I/FORD 

FIESTA SE JOSE DE BARROS FILHO TRANSFERENCIA 04/02/2020

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014930-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SILVA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014930-56.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: MARCELO SILVA VIEIRA Visto. Defiro a penhora on 

line via BACENJUD dos valores executados, cujo resultado foi 

parcialmente positivo. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, que restou positiva, sendo lançada a restrição correspondente 

para evitar a transferência a terceiros, valendo como penhora. Após a 

realização do bloqueio as partes realizaram acordo, juntando no id. 

28829810, o qual preve o pagamento da dívida mediante liberação do valor 

bloqueado e o restante por meio de pagamento de boletos. HOMOLOGO 

POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, 

do CPC. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, 

na fl. 4 da petição de acordo. Procedo a baixa da restrição realizada no 

veículo, conforme comprovante colacionado abaixo. Juntem-se os 

extratos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito 

RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 05/02/2020 - 11:35:46 

Comprovante de Remoção de Restrição Dados do processo Ramo 

JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município VARZEA GRANDE - Órgão Judiciário VARZEA 

GRANDE JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLORIA Nro do Processo 

10149305620198110002 Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição Ramo 

JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município VARZEA GRANDE Órgão Judiciário VARZEA GRANDE 

JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLORIA Juiz Retirada VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Para o processo: 10149305620198110002 Órgão 

Judiciário : Restrições Retiradas: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição Inclusão da Restrição NKA7525 MT VW/GOL 1.0 

GIV MARCELO SILVA VIEIRA TRANSFERENCIA 04/02/2020

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003194-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA LAURA BARROS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA LAURA BARROS PINTO OAB - MT15240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003194-07.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LARISSA LAURA BARROS 

PINTO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO, aduzindo a parte autora que é titular do Cartão de 

Crédito Itaucard, Platinum, Mastercard, final 7525, e pelo serviço de 

mensagem automática no seu celular, foi informada de uma compra no 

valor de R$ 1.100,89 (um mil e cem reais e oitenta e nove centavos) da 

qual não realizou e imediatamente entrou em contato com o ITAUCARD, 

obtendo como resposta que seria aberto um procedimento para apurar a 

situação e que, em até 48 horas, o valor integral seria extornado na fatura 

da Reclamante, se surpreendendo com a cobrança da compra 

questionada na fatura de vencimento 09.02.2020 de forma parcelada, 

causando sérios danos considerando seu estado gestacional de risco que 

a obrigou mudar para a cidade de São Paulo, necessitando do limite do 

cartão, indevidamente abatido. Desta forma, requer concessão de liminar 

para que seja determinado o extorno da compra não aprovada, emissão 

de nova fatura em nome da Reclamante, antes do vencimento que 

ocorrerá no dia 09.02.2020, sob pena de multa por descumprimento, a ser 

fixada. Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou imagem 

das mensagens recebidas anunciando a compra questionada (id. 

28738722), email de retorno da requerida (id. 28738723) afirmando que o 

valor seria creditado na fatura em dois dias úteis – ABERTURA DE 

DEFESA NÃO RECONHECIDA –, o lançamento do valor na fatura de 

vencimento 09.02.2020 e mensagem por celular do valor considerando o 

lançamento impugnado, bem como documentos médicos espelhando seu 

estado de saúde, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, DETERMINO A RETIFICAÇÃO DA 

FATURA DE VENCIMENTO 09.02.2020, ESTORNANDO O VALOR referente 

à compra questionada, bem como das demais faturas vincendas, até 

ulterior deliberação. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo 

Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da 

PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016229-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016229-68.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: ANTONIO FERNANDES JUNIOR 

Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, 

cujo resultado foi parcialmente positivo. Assim, procedo à busca de 

veículos no Sistema RENAJUD, cujo resultado foi negativo. Intimo a parte 

exequente sobre a penhora do BACENJUD, devendo informar se tem algo 

mais a reclamar. Intimo a parte executada para apresentar embargos no 

prazo legal. Em caso de AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte 

DEVEDORA ou havendo concordância da parte CREDORA e DEVEDORA 

com o(s) VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, 

não havendo outras obrigações a serem cumpridas. COMO SE TRATA DE 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se os extratos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017688-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN WILLIAN FERREIRA COUTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017688-08.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: JHONATAN WILLIAN FERREIRA COUTINHO Visto. 

Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, cujo 

resultado foi parcialmente positivo. Assim, procedo à busca de veículos no 

Sistema RENAJUD, cujo resultado foi negativo. Intimo a parte exequente 

sobre a penhora do BACENJUD, devendo informar se tem algo mais a 

reclamar. Intimo a parte executada para apresentar embargos no prazo 

legal. Em caso de AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou 

havendo concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) 

VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. COMO SE TRATA DE 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se os extratos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018094-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIL AMARANTE DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018094-29.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: JOACIL AMARANTE DE PAULA Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, cujo resultado foi 

parcialmente positivo. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, cujo resultado foi negativo. Intimo a parte exequente sobre a 

penhora do BACENJUD, devendo informar se tem algo mais a reclamar. 

Intimo a parte executada para apresentar embargos no prazo legal. Em 

caso de AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou havendo 

concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) 

PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. CASO SE TRATE DE EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se os extratos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018966-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SAENS GOMES OJEDA (EXECUTADO)

AMANDA LIMA DE ALMEIDA SAENS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018966-44.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: TIAGO SAENS GOMES OJEDA, 

AMANDA LIMA DE ALMEIDA SAENS Visto. Defiro a penhora on line via 

BACENJUD dos valores executados, cujo resultado foi parcialmente 

positivo. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, cujo 

resultado foi negativo. Intimo a parte exequente sobre a penhora do 

BACENJUD, devendo informar se tem algo mais a reclamar. Intimo a parte 

executada para apresentar embargos no prazo legal. Em caso de 

AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou havendo 

concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) 

PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. COMO SE TRATA DE EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se os extratos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003143-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA MENEZES FELISBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT14905-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003143-93.2020.8.11.0002. REQUERENTE: PAMELA MENEZES 

FELISBERTO REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora que se surpreendeu ao saber 

que seu nome está negativado pela requerida, afirmando que o 

apontamento (no valor de R$ 946,69 – novecentos e quarenta e seis reais 

e sessenta e nove centavos) se refere ao valor da mensalidade do mês 

04/2019 que está contido em um acordo efetivado entre as partes e já 

devidamente quitado, e tentando resolver administrativamente não obteve 

êxito. Desta forma, requer seja determinado à parte requerida que exclua 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a 

ser arbitrada. Decido. Analisado os autos, verifico que não deve 

prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste 

momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o mínimo de 

contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, porquanto se 

constata que o valor do acordo suscitado é a totalidade de R$ 2.253,35 

(dois mil e duzentos e cinquenta e três reais e cinco centavos) de 

vencimento 08.08.2019 (cláusula 2 do Instrumento Particular de Confissão 

e Novação de Dívida, juntado no id. 28714827), enquanto o comprovante 

de pagamento apresentado no id. 28714828 é de vencimento 27.08.2019 e 

de valor também diverso: R$ 2.392,14 (dois mil e trezentos e noventa e 

dois reais e quatorze centavos), restando, assim, necessária a 

instauração do contraditório para maior segurança jurídica da decisão. 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Assim, é 

sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando a parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente os 

requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a 

ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com 

escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte RECLAMADA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou 

ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a 

ausência da parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos 

autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em 

igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017001-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA FRANCISCA DIAS (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017001-31.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: LUCINEIA FRANCISCA DIAS Visto. Defiro a penhora 

on line via BACENJUD dos valores executados, cujo resultado foi 

parcialmente positivo. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, cujo resultado foi negativo. Intimo a parte exequente sobre a 

penhora do BACENJUD, devendo informar se tem algo mais a reclamar. 

Intimo a parte executada para apresentar embargos no prazo legal. Em 

caso de AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou havendo 

concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) 

PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. COMO SE TRATA DE EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se os extratos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015916-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEISON DE OLIVEIRA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015916-10.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: CLEISON DE OLIVEIRA FERNANDES Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, cujo resultado foi 

parcialmente positivo. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema 

RENAJUD, que restou positiva, sendo lançada a restrição correspondente 

para evitar a transferência a terceiros, valendo como penhora. Intimo a 

parte exequente para se manifestar sobre a penhora de valores e do 

veículo ora efetivada e, havendo aceitação, que apresente o preço médio 

do veículo mediante cotação de mercado (art. 871, inc. IV, do CPC), assim 

como indique a localização do bem, o qual deverá ser depositado em 

poder da parte exequente, com as advertências próprias do depositário 

fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da pessoa que 

acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a informação acima, 

expeça-se mandado de remoção do veículo. Intime-se a parte executada a 

apresentar embargos à execução no prazo legal. Caso a parte exequente 

manifeste pelo desinteresse na penhora do veículo, deve indicar bens 

passíveis de penhora sob pena arquivamento do processo com baixa. 

COMO SE TRATA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se 

os extratos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015772-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TORRES DE VARZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINI RIBEIRO MARTINS (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015772-36.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO TORRES DE 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: MARCOS ANTONIO RIBEIRO, ALINI 

RIBEIRO MARTINS Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos 

valores executados. Verifica-se que o resultado foi positivo, conforme o 

comprovante em anexo. Intimo a parte exequente sobre a penhora, 

devendo informar se tem algo mais a reclamar. Intimo a parte executada 

para apresentar embargos no prazo legal. Em caso de AUSÊNCIA DE 

MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou havendo concordância da parte 

CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida. Caso a solicitação de transferência de valores seja para a 

conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que 

tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para 

o(a) causídico(a) ‘receber, dar quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO,com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O 

RITO PRÓPRIO. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA NUNES DA SILVA OAB - MT17177/O (ADVOGADO(A))

RAFHAEL HARYSSON BORTOLAIA DE OLIVEIRA OAB - 020.362.861-60 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (INTERESSADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

339 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001120-77.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: RAFHAEL HARYSSON 

BORTOLAIA DE OLIVEIRA INTERESSADO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

aduzindo a parte autora que é cliente da requerida relativo a um plano de 

telefone e internet fixa e móvel para três linhas no valor de R$ 259,99 

(duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), para 

débito autorizado direto em sua conta corrente, que já lhe causou 

problemas (cobrança de valores exorbitantes) originando a ação de nº 

1008946-91.2019.8.11.0002, em trâmite perante o Juizado Especial Cível 

do Cristo Rei, e na presente ação questiona objeto diverso, sendo o 

apontamento de um valor que nem mesmo a própria requerida localizou e 

nem mesmo atendeu ao seu pedido de emissão de boleto para sanar mais 

este problema sem que necessitasse se recorrer ao Judiciário novamente, 

sem no entanto, obter sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar 

para que seu nome seja excluído do banco de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou consulta 

CDL – Clube de Diretores Lojistas - em que consta o apontamento 

suscitado no valor de R$ 80,38 (oitenta reais e trinta e oito centavos), 

incluso em 25.12.2019, restrição única e recente, coadunando com a 

narrativa apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. 

Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex 

positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte 

autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação. 

DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive a 

SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 
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DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003791-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE REGINA PEREIRA DA COSTA OAB - 024.394.931-63 

(REPRESENTANTE)

FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS OAB - MT24970/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003791-73.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: MICHELE REGINA PEREIRA 

DA COSTA INTERESSADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS c/c TUTELA DE URGÊNCIA, 

aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade consumidora UC 

6/1978744-9, e que foi surpreendida com o corte do fornecimento de sua 

energia na data de ontem, e buscando por informações os prepostos da 

requerida alegaram a existência de Carta ao Cliente constando um valor 

em aberto de R$ 2.272,07 (dois mil, duzentos e setenta e dois reais, sete 

centavos) constando na descrição do documento que refere-se a 

recuperação de consumo e mesmo afirmando nada dever os prepostos 

afirmaram que somente com a quitação do débito seria efetivado o 

restabelecimento, informando que tentou resolver administrativamente, 

inclusive comprovando a existência de crianças enfermas em casa que 

necessitam de medicamentos refrigerados, não obteve sucesso. Por 

essas razões, requer a concessão da medida liminar a fim de que a 

requerida restabeleça o fornecimento de energia de sua unidade 

consumidora, bem como suspenda a cobrança do débito em questão, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Decido. Compulsando 

os autos, a priori, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentam-se verossímeis, porquanto consta dos documentos juntados 

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS (id. 28900312) 

referente ao ano de 2017 e id. 28900313 de 2018, a Carta ao Cliente (id. 

28900311) com o demonstrativo da recuperação de consumo alegada pela 

requerida, o histórico das contas (id. 28900314) com todas as faturas 

quitadas até 15.01.2020, restando em aberto somente as referentes à 

recuperação anunciada, e ainda documentos médicos, coadunando com 

as alegações da requerente, por ora, autorizando o deferimento liminar. 

Nos autos, tem-se como PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE 

e/ou RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável 

nos dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento traz ao 

consumidor DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de 

acordo com a DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a 

IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, 

não só pelo conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, 

etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao status que ante. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte 

DETERMINO que a parte Requerida RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora UC 

6/1978744-9, bem como SUSPENDA a cobrança da fatura apontada e SE 

ABSTENHA DE NEGATIVAR o nome do autor, tudo sob pena de multa 

diária a ser arbitrada por este Juízo. CIENTIFIQUE-SE a parte Requerida, de 

que se caso haja descumprimento da presente decisão, será o seu 

representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente (art. 71 - 

CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada por este 

juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das faturas 

vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a ação seja 

julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, 

expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 

212 do CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de 

justiça de plantão, também se necessário. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018528-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CR ORION LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS OAB - MT21176/O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA OAB - 363.437.818-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOCARGAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SIUFF DE PAULO OAB - SP283524 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1018528-18.2019.8.11.0002 - PJE Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 

28331409) e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. O acordo foi 

realizado em audiência e estabelece o cumprimento da obrigação de 

substituição de produto direto para a credora e pagamento de honorários 

advocatícios através de depósito na conta do Advogado. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL em favor da parte reclamada, observando 

o cumprimento da substituição do material, conforme acordado, e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018538-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LAVIOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL JESUS DA COSTA OAB - MT25353-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PNEU RODA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

NEXEN TIRE LATIN AMERICA CO., INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS NO 

RAMO DE PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

ELIAS FARAH JUNIOR OAB - SP176700 (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 307 de 353



Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1018538-62.2019.8.11.0002 - PJE Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 

28517204) e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. O acordo 

estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. Em havendo 

necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório com 

poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1019031-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO CAMPOS CANDIDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CALDAS BRITO OAB - MT22235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019031-39.2019.8.11.0002. EMBARGANTE: EDUARDO AUGUSTO 

CAMPOS CANDIDO EMBARGADO: CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS 

Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO em face da penhora 

realizada nos autos 1012448-38.2019.8.11.0002, no CPF informado 

erroneamente pela parte embargada, cujos valores bloqueados já foram 

restituídos para a embargante. As partes, embargante e embargada, 

requereram DESISTÊNCIA do prosseguimento da ação (ID 28397848). Ante 

ausência de qualquer hipótese descrita no art. 81 do NCPC/2015, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Arquive-se o processo observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015906-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015906-63.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: BENEDITO DE CAMPOS Processo nº 

1015906-63.2019.811.0002 -PJE Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM 

(28020345) e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. O acordo estabelece o 

cumprimento direto em favor da parte credora. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde 

que juntado ao processo instrumento procuratório com poderes para 

“receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012357-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY FERNANDO RAMOS TOMAS (EXECUTADO)

WELLEN MENDES DOS REIS TOMAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012357-45.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: WESLEY FERNANDO RAMOS 

TOMAS, WELLEN MENDES DOS REIS TOMAS Processo nº 

1015906-63.2019.811.0002 -PJE Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM 

(ID 27595105) e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 924, III, do CPC. O acordo estabelece o 

cumprimento direto em favor da parte credora. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde 

que juntado ao processo instrumento procuratório com poderes para 

“receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012546-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER PEDROZO DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012546-23.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA EXECUTADO: CLEBER PEDROZO DE BARROS Processo nº 

1015906-63.2019.811.0002 -PJE Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM 

(ID 28566399) e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. O acordo estabelece o 

cumprimento direto em favor da parte credora. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde 
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que juntado ao processo instrumento procuratório com poderes para 

“receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014679-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014679-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PATRICIA APARECIDA 

AZEVEDO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 28132080) e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Isto posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece pagamento diretamente na conta bancária do Patrono 

da exequente. Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde que juntado ao processo 

instrumento procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012494-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WLADEMIR MOTTA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012494-27.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA EXECUTADO: WLADEMIR MOTTA BARBOSA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de execução de título extrajudicial. Compulsando os autos, 

denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 28263789) e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 924, III, 

do CPC. O acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte 

credora. Proceda-se ao arquivamento do processo, com as cautelas de 

estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014048-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO MOREIRA DE LAMONICA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. (REQUERIDO)

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014048-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIS AUGUSTO MOREIRA DE 

LAMONICA FILHO REQUERIDO: WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE 

TELEFONIA S.A., WAL MART BRASIL LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 28320120), verificando que 

as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, 

b do CPC. A executada comprovou pagamento do acordo na conta 

corrente do patrono da autora (ID 28642176), assim, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011600-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDEVAM RABELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011600-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE EDEVAM RABELO DA 

SILVA REQUERIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 

28342050) e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. O acordo estabelece o 

cumprimento direto em favor da parte credora. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, eis que 

encontra-se juntado ao processo instrumento procuratório com poderes 

para “receber, dar quitação” (ID 23128897) e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019047-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVILLER SCHINAYDER DA SILVA MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019047-90.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 
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ESMERALDA EXECUTADO: AVILLER SCHINAYDER DA SILVA MORAES 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Trata-se de execução de título extrajudicial. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 28340666) e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 924, III, 

do CPC. O acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte 

credora. Proceda-se ao arquivamento do processo, com as cautelas de 

estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018963-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER BARBOSA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018963-89.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: HEBER BARBOSA SILVA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de execução de título extrajudicial. Compulsando os autos, 

denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 28399266) e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 924, III, 

do CPC. O acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte 

credora. Proceda-se ao arquivamento do processo, com as cautelas de 

estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANY MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001406-55.2020.8.11.0002. REQUERENTE: REGIANY MARIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM (ID 28719075) e, verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida, eis que encontra-se juntado ao processo (ID 28081895) 

instrumento procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002431-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINODAS ALBERTO DE BRITO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FIGUEIREDO DE ARRUDA OAB - MT13792/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA OAB - MG87718 (ADVOGADO(A))

PAULO RAMIZ LASMAR OAB - MG44692 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002431-06.2020.8.11.0002. AUTOR: EPAMINODAS ALBERTO DE BRITO 

FERNANDES REU: MRV ENGENHARIA, PRIME INCORPORACOES E 

CONSTRUCOES S/A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as 

partes TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença estão 

regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. 

Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. O acordo estabelece o 

cumprimento direto em favor da parte credora. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, eis que 

encontra-se juntado processo instrumento procuratório com poderes para 

“receber, dar quitação” (ID 28427150) e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010060-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALVES DA GUIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010060-65.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MAURICIO ALVES DA GUIA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Chamo feito a ordem 

para tornar nula a sentença do id 26590304 em analogia ao 494, I do CPC, 

eis que houve acordo celebrado pelas partes conforme minuta juntado ao 

id 24976397. Assim, tendo em vista que as partes TRANSIGIRAM e, 

verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo 

que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação efetuada entre as partes e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso III, b do CPC. Denota-se no comprovante de 

pagamento (ID 25804095), que o depósito foi efetuado diretamente na 

conta bancária do Patrono da autora. Assim, proceda-se ao arquivamento, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015874-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO TAVARES PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: 

A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO para comparecer 

à audiência de conciliação designada, nos termos a seguir mencionados 

e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 1015874-58.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 05/03/2020 Hora: 15:30 

REQUERENTE: VALDIVINO TAVARES PIMENTEL ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Várzea 

Grande/MT, 4 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR 

JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015874-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO TAVARES PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VALDIVINO TAVARES PIMENTEL Endereço: RUA 

DAS JAPUÍRAS, 04, (LOT H P ARRUDA), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78118-580 Senhor(a) VALDIVINO TAVARES PIMENTEL: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1015874-58.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Fornecimento 

de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 05/03/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: VALDIVINO 

TAVARES PIMENTEL Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - MT15912-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 4 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002169-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA JOSE XAVIER Endereço: RUA DEZ, 08, 

QUADRA 28, SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-678 

Senhor(a) MARIA JOSE XAVIER: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1002169-56.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Água, Inclusão Indevida em 
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Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 05/03/2020 Hora: 16:00 AUTOR: MARIA JOSE 

XAVIER Advogado do(a) AUTOR: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - 

MT19588-O REQUERIDO(A): Aguas Cuiabá S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 4 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002204-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA JOSE XAVIER Endereço: RUA DEZ, 08, 

QUADRA 28, SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-678 

Senhor(a) MARIA JOSE XAVIER: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1002204-16.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Água, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 05/03/2020 Hora: 16:00 AUTOR: 

MARIA JOSE XAVIER Advogado do(a) AUTOR: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - MT19588-O REQUERIDO(A): Aguas Cuiabá S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 4 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003211-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARIA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: TELMA MARIA GOMES DE OLIVEIRA Endereço: 

RUA TREZE, 03, ALTOS DO BOA VISTA QD 03, PARQUE DO LAGO 

(ALTOS DO BOA VISTA), VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-783 

Senhor(a) TELMA MARIA GOMES DE OLIVEIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1003211-43.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

05/03/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: TELMA MARIA GOMES DE 

OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003219-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BIANKA MAIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BIANKA MAIA ALVES DA SILVA Endereço: RUA 

MUTUM, 01, QUADRA 03, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-347 Senhor(a) BIANKA MAIA ALVES DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1003219-20.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 06/03/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: BIANKA MAIA ALVES 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO - MT2854/B REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003226-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDERSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1003226-12.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 5 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 05/02/2020 12:10:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003234-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CLARICE DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1003234-86.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 5 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 05/02/2020 12:19:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003236-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE RODRIGUES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ELIETE RODRIGUES PEDROSO Endereço: RUA 

ÁRVORE DA FORTUNA, S/N, QUADRA 02, CANELAS, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78135-223 Senhor(a) ELIETE RODRIGUES PEDROSO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1003236-56.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.383,15 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 06/03/2020 Hora: 13:15 
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REQUERENTE: ELIETE RODRIGUES PEDROSO Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003240-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CLARICE DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1003240-93.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 5 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 05/02/2020 12:32:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003105-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BARROSO DE SOUZA OAB - 456.829.252-20 

(REPRESENTANTE)

JUCIEL DE FRANCA BATISTA OAB - MT22534/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANTONIO CARLOS BARROSO DE SOUZA 

Endereço: travessa maria elisabeth martins, 166, loteamento manga, 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-071 Senhor(a) 

ANTONIO CARLOS BARROSO DE SOUZA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1003105-81.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.086,00 ESPÉCIE: 

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano 

Moral, Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 05/03/2020 Hora: 17:00 

REPRESENTANTE: ANTONIO CARLOS BARROSO DE SOUZA Advogado 

do(a) REPRESENTANTE: JUCIEL DE FRANCA BATISTA - MT22534/O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003253-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CARMELITA ANTONIA DA SILVA Endereço: RUA 

ARIAPUANA, 21, QD 40, LT 21, JD ESMERALDA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78150-000 Senhor(a) CARMELITA ANTONIA DA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1003253-92.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 565,77 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

05/03/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: CARMELITA ANTONIA DA SILVA 
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Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O 

REQUERIDO(A): BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELE ALVES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GIZELE ALVES DE BARROS Endereço: RUA 

ORLANDO SILVA, 7, QUADRA 93, COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78128-312 Senhor(a) GIZELE ALVES DE BARROS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1003464-31.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.244,52 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 05/03/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: 

GIZELE ALVES DE BARROS Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002850-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VALDIRENE MARIA DE ALMEIDA Endereço: Oston 

Onofre, nº 10, Q 45, casa 10, 10, (JD C VERDE), JARDIM NOVO 

HORIZONTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-110 Senhor(a) 

VALDIRENE MARIA DE ALMEIDA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1002850-26.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 6.113,89 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 06/03/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: VALDIRENE MARIA DE ALMEIDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ERICA VENTURA STROBEL - MT23968/O REQUERIDO(A): 

IUNI EDUCACIONAL S/A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003459-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA PEREIRA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VERA MARIA PEREIRA PRADO Endereço: RUA 

ETEVALDO RODRIGUES, 04, QD 19, IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78130-437 Senhor(a) VERA MARIA PEREIRA PRADO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1003459-09.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 143,69 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

06/03/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: VERA MARIA PEREIRA PRADO 

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003262-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BENEDITA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BEATRIZ BENEDITA SANTANA Endereço: RUA 

POCONÉ, 28, QUADRA 48, CAPÃO DO PEQUI, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78134-272 Senhor(a) BEATRIZ BENEDITA SANTANA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1003262-54.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.580,94 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 06/03/2020 Hora: 

13:45 REQUERENTE: BEATRIZ BENEDITA SANTANA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - MT20005-O 

REQUERIDO(A): OI S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003674-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 
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GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LAURA APARECIDA MACHADO Endereço: RUA 

G, S/N, LOTEAMENTO SÃO JORGE, RESIDENCIAL ATAIDE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) LAURA APARECIDA 

MACHADO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1003674-82.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.117,16 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 06/03/2020 Hora: 13:45 

REQUERENTE: LAURA APARECIDA MACHADO Advogado do(a) 

REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT21291-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014608-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SEBASTIAO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1014608-36.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 5 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

05/02/2020 13:30:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003273-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON AGUIAR VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: WEVERTON AGUIAR VIEIRA Endereço: RUA 

ONZE, QUADRA 38, LOTE 02, BAIRRO SANTA MARIA II, VÁRZEA 

GRANDE/MT, CEP:78110-000. Senhor(a) WEVERTON AGUIAR VIEIRA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1003273-83.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 06/03/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: WEVERTON AGUIAR 

VIEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - 

MT0012961A REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006888-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PANELAS COMERCIO EIRELI - ME (REQUERENTE)

MARILIA MENDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA OAB - MT16384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes Reclamantes 

para comparecerem à Audiência de Conciliação, designada para o dia 

07/08/2019, às 12h30min, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006888-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PANELAS COMERCIO EIRELI - ME (REQUERENTE)

MARILIA MENDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA OAB - MT16384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1006888-18.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 5 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

05/02/2020 13:36:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006888-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PANELAS COMERCIO EIRELI - ME (REQUERENTE)

MARILIA MENDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA OAB - MT16384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1006888-18.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 5 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

05/02/2020 13:36:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016622-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MIRIAN FREITAS SOUZA Endereço: RUA C, 20, 

(LOT UNIPARK), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78120-830 Senhor(a) MIRIAN FREITAS SOUZA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016622-90.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 768,56 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 06/03/2020 Hora: 14:45 

REQUERENTE: MIRIAN FREITAS SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: 

JULIANO JOSE OJEDA NUNES - MT23840/O REQUERIDO(A): ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003286-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA REGINA ROSSETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DUARTE AZEVEDO OAB - MT27231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JESSICA REGINA ROSSETTO Endereço: RUA 

NIVA MATOS DE OLIVEIRA, 145, SANTA CLARA, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 Senhor(a) JESSICA REGINA ROSSETTO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1003286-82.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.500,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Transporte Aéreo, 

Extravio de bagagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 06/03/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: JESSICA REGINA ROSSETTO Advogado do(a) 

REQUERENTE: JULIANA DUARTE AZEVEDO - MT27231/O REQUERIDO(A): 

AZUL LINHAS AEREAS ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 
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audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006406-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PINTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

comparecer à Audiência de Conciliação, designada para o dia 07/08/2019, 

às 15h15min, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006406-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PINTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1006406-70.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 5 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

05/02/2020 14:01:06

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012943-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

REAL CRED ASSESSORIA E SOLUCOES EIRELI (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

STEVAN REQUENA GARCIA OAB - SP417859 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCIANA DA SILVA LIMA Endereço: RUA 

PROFESSOR JOAQUIM VIANA, 02, (LOT C SUL) 3, paiguas, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-111 Senhor(a) LUCIANA DA SILVA LIMA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1012943-82.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 22.183,49 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 25/10/2019 Hora: 14:30 REQUERENTE: LUCIANA DA 

SILVA LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: BENEDITO ROSARIO ALVES 

DA CUNHA - MT12713/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO e outros (4) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003347-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUDMILA RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA LUDMILA RODRIGUES DE MORAES 

Endereço: RUA ÁRVORE DA FORTUNA, 02, (LOT S JOÃO), QUADRA 02, 

CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-223 Senhor(a) MARIA 

LUDMILA RODRIGUES DE MORAES: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1003347-40.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.678,55 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 06/03/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: MARIA 

LUDMILA RODRIGUES DE MORAES Advogado do(a) REQUERENTE: 

DARGILAN BORGES CINTRA - MT9150-O REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012943-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

REAL CRED ASSESSORIA E SOLUCOES EIRELI (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

STEVAN REQUENA GARCIA OAB - SP417859 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012943-82.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 5 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012943-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

REAL CRED ASSESSORIA E SOLUCOES EIRELI (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

STEVAN REQUENA GARCIA OAB - SP417859 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012943-82.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 5 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012943-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

REAL CRED ASSESSORIA E SOLUCOES EIRELI (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

STEVAN REQUENA GARCIA OAB - SP417859 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012943-82.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 5 de fevereiro de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012943-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

REAL CRED ASSESSORIA E SOLUCOES EIRELI (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

STEVAN REQUENA GARCIA OAB - SP417859 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012943-82.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 5 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003351-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DOUGLAS BUENO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MAYCON DOUGLAS BUENO DE SOUZA 

Endereço: RUA VOTORANTIN, 04, JARDIM UNIÃO, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78118-801 Senhor(a) MAYCON DOUGLAS BUENO DE SOUZA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1003351-77.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

06/03/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: MAYCON DOUGLAS BUENO DE 

SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE FERRAZ TORRES NETO - 

MT208010-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013582-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1013582-03.2019.811.0002 Reclamante: VICENTE FERREIRA 

DO NASCIMENTO Reclamado: VIVO S.A. S E N T E N Ç A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. Trata-se reclamação cível com pedido de 

indenização por danos morais em que VICENTE FERREIRA DO 

NASCIMENTO promove contra VIVO S.A. A causa de pedir funda-se na 

alegação do Promovente de que a Promovida teria efetuado a negativação 

indevida de seus dados nos serviços de proteção ao crédito. Informa que 

fora surpreendido com tal negativação visto que sempre cumpriu com 

suas obrigações. Alega que não reconhece os valores cobrados, vez 

quer não possui qualquer débito ou relação jurídica com a Requerida, fato 

pelo qual, pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação referida, bem como requer também, indenização por danos 

morais. O Reclamante junta aos autos extrato de negativação retirado 

diretamente no balcão dos órgãos de proteção ao crédito, id. 24574104. 

Realizada a audiência de conciliação, o acordo se fez inexistente. A parte 

Reclamada apresenta contestação no prazo legal, afirmando, em suma, 

que não cometeu ato ilícito, vez que o Reclamante era titular da linha 

telefônica nº (65)999522869, pacote de serviço VIVO CONTROLE 

ILIMITADO, tendo deixado valores em aberto, o que ocasionou a emissão 

de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Impugna a 

existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, 

ao final, a improcedência da reclamação. A reclamada juntou aos autos, 

por meio do id. 26123179, a cópia do termo de adesão de contratação de 

serviços-SMP, devidamente assinado pelo Promovente, além de cópia de 

seu documento pessoal e relatório de chamadas. O Autor impugnou os 

termos de defesa, id. 26383640. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte Autora. Principalmente porque, apesar dos protestos do 

Reclamante, restou evidente, pelos documentos carreados aos autos, a 

existência de relação jurídica entre as partes, restando clarividente que a 

assinatura constante nos documentos apresentados pela promovida 

guardam grafia semelhante com aquela apresentada nos documentos 

anexos a exordial bem como no termo da audiência conciliação. Portanto, 

em detida análise aos autos, verifica-se que mostrou incontroverso a 

existência de relação jurídica entre as partes e mesmo assim a parte 

Promovente não trouxe aos autos a comprovação de quitação do serviço 
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por ela utilizado, restando patente a validade do débito por ele contraído, o 

que acarretou a negativação de seu nome. Assim, tem-se que as 

circunstâncias, o robusto conjunto probatório produzido pela Reclamada, 

e, principalmente, a desídia do Reclamante em tentar provar o contrário, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação, fato pelo qual a negativação não fora indevida. Ante todo o 

exposto, não resta dúvida de que a parte Autora contratou e, de forma 

ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente, agindo de flagrante má-fé ao 

alegar na exordial que não foi cliente da Ré e que nunca teve conta 

corrente ou contraiu qualquer dívida junto a ré. Nesse mesmo sentido: 

CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DÉBITO ORIGINÁRIO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR 

CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA ENTE AS 

PARTES. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA POSSÍVEL 

FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 333, 

INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEVER DE INDENIZAR. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA 

FATO INCONTROVERSO E COM ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MEDIDA PUNITIVA QUE SE IMPÕE. 

ART. 17, INCISOS I E II E ART. 18,CAPUT E § 2º DO CPC. CONHECIMENTO E 

IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. - A obrigação de indenizar 

fundamenta-se na demonstração do fato ilícito, da existência do dano 

efetivo, do nexo de causalidade entre ambos e, ainda, quando subjetiva, 

da culpa ou dolo, pressupostos que, se não demonstrados, afastam a 

responsabilidade civil; - Não caracterizada a ilicitude da conduta, resta 

afastado o dever de indenizar. "EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL 

CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES COMPROVADA. CONTRATO ASSINADO PELA DEMANDANTE. 

LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA 

FATO INCONTROVERSO E COM ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MEDIDA PUNITIVA QUE SE IMPÕE. 

ART. 17, INCISOS I E II, DO CPC. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO 

RECURSO. PRECEDENTES. - No caso em exame, não pode a indenização 

por dano moral recair sobre a demandada, porquanto não houve nenhum 

ato ilícito ou abusivo, gerador de dano moral, uma vez que o débito 

inadimplido era realmente devido pela autora em relação ao pedido de 

mercadorias para revenda, limitando-se a conduta em um exercício regular 

de direito". (AC nº 2014.012546-0, Relator Desembargador João 

Rebouças, julgado em 04.12.2014). (destaquei)."EMENTA: APELAÇÃO. 

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO DEDUZIDA 

CONTRA FATO INCONTROVERSO. COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 17, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DA MULTA 

APLICADA. NECESSIDADE. AJUSTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.- Tendo a autora ajuizado a ação com 

alteração da verdade do fato alegado, sujeito-se à sanção por litigância de 

má-fé. (...) 3.- Improcedente a demanda, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados por equidade, razão pela qual pode ser corrigido o 

arbitramento monocrático para ajuste ao art. 20, § 4º, do CPC". (TJSP, 

APL: 02308441620098260007 SP 0230844-16.2009.8.26.0007, Relator 

Desembargador Adilson de Araujo. Julgado em 18.06.2013) (destaquei).

(TJ-RN - AC: 20150211331 RN, Relator: Desembargador João Rebouças, 

Data de Julgamento: 23/02/2016, 3ª Câmara Cível) Restou claro, portanto 

que o intuito do Promovente foi de buscar vantagem indevida, pesando a 

máquina judiciária com alegações infundadas, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante os 

fatos e fundamentos acima expostos, entendo por bem, julgar 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido da ré, entendo ser o 

caminho mais certo proceder pelo seu acolhimento, fato pelo qual, julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar o reclamante a pagar 

à reclamada os valores negativados, corrigidos monetariamente pelo INPC, 

a partir de cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados 

da citação. Na forma da fundamentação supra, condeno ainda, a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 0,9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, 

bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da reclamada. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Jéssyka Lindaura Crisóstomo Sodré Farias Juíza Leiga Vistos etc. I. Para 

que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Processo nº: 1013582-03.2019.811.0002 Reclamante: VICENTE FERREIRA 

DO NASCIMENTO Reclamado: VIVO S.A. S E N T E N Ç A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. Trata-se reclamação cível com pedido de 

indenização por danos morais em que VICENTE FERREIRA DO 

NASCIMENTO promove contra VIVO S.A. A causa de pedir funda-se na 

alegação do Promovente de que a Promovida teria efetuado a negativação 

indevida de seus dados nos serviços de proteção ao crédito. Informa que 

fora surpreendido com tal negativação visto que sempre cumpriu com 

suas obrigações. Alega que não reconhece os valores cobrados, vez 

quer não possui qualquer débito ou relação jurídica com a Requerida, fato 

pelo qual, pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação referida, bem como requer também, indenização por danos 

morais. O Reclamante junta aos autos extrato de negativação retirado 

diretamente no balcão dos órgãos de proteção ao crédito, id. 24574104. 

Realizada a audiência de conciliação, o acordo se fez inexistente. A parte 

Reclamada apresenta contestação no prazo legal, afirmando, em suma, 

que não cometeu ato ilícito, vez que o Reclamante era titular da linha 

telefônica nº (65)999522869, pacote de serviço VIVO CONTROLE 

ILIMITADO, tendo deixado valores em aberto, o que ocasionou a emissão 

de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Impugna a 

existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, 

ao final, a improcedência da reclamação. A reclamada juntou aos autos, 

por meio do id. 26123179, a cópia do termo de adesão de contratação de 

serviços-SMP, devidamente assinado pelo Promovente, além de cópia de 

seu documento pessoal e relatório de chamadas. O Autor impugnou os 

termos de defesa, id. 26383640. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte Autora. Principalmente porque, apesar dos protestos do 

Reclamante, restou evidente, pelos documentos carreados aos autos, a 

existência de relação jurídica entre as partes, restando clarividente que a 

assinatura constante nos documentos apresentados pela promovida 

guardam grafia semelhante com aquela apresentada nos documentos 

anexos a exordial bem como no termo da audiência conciliação. Portanto, 

em detida análise aos autos, verifica-se que mostrou incontroverso a 

existência de relação jurídica entre as partes e mesmo assim a parte 

Promovente não trouxe aos autos a comprovação de quitação do serviço 

por ela utilizado, restando patente a validade do débito por ele contraído, o 

que acarretou a negativação de seu nome. Assim, tem-se que as 

circunstâncias, o robusto conjunto probatório produzido pela Reclamada, 
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e, principalmente, a desídia do Reclamante em tentar provar o contrário, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação, fato pelo qual a negativação não fora indevida. Ante todo o 

exposto, não resta dúvida de que a parte Autora contratou e, de forma 

ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente, agindo de flagrante má-fé ao 

alegar na exordial que não foi cliente da Ré e que nunca teve conta 

corrente ou contraiu qualquer dívida junto a ré. Nesse mesmo sentido: 

CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DÉBITO ORIGINÁRIO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR 

CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA ENTE AS 

PARTES. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA POSSÍVEL 

FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 333, 

INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEVER DE INDENIZAR. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA 

FATO INCONTROVERSO E COM ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MEDIDA PUNITIVA QUE SE IMPÕE. 

ART. 17, INCISOS I E II E ART. 18,CAPUT E § 2º DO CPC. CONHECIMENTO E 

IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. - A obrigação de indenizar 

fundamenta-se na demonstração do fato ilícito, da existência do dano 

efetivo, do nexo de causalidade entre ambos e, ainda, quando subjetiva, 

da culpa ou dolo, pressupostos que, se não demonstrados, afastam a 

responsabilidade civil; - Não caracterizada a ilicitude da conduta, resta 

afastado o dever de indenizar. "EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL 

CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES COMPROVADA. CONTRATO ASSINADO PELA DEMANDANTE. 

LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA 

FATO INCONTROVERSO E COM ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MEDIDA PUNITIVA QUE SE IMPÕE. 

ART. 17, INCISOS I E II, DO CPC. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO 

RECURSO. PRECEDENTES. - No caso em exame, não pode a indenização 

por dano moral recair sobre a demandada, porquanto não houve nenhum 

ato ilícito ou abusivo, gerador de dano moral, uma vez que o débito 

inadimplido era realmente devido pela autora em relação ao pedido de 

mercadorias para revenda, limitando-se a conduta em um exercício regular 

de direito". (AC nº 2014.012546-0, Relator Desembargador João 

Rebouças, julgado em 04.12.2014). (destaquei)."EMENTA: APELAÇÃO. 

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO DEDUZIDA 

CONTRA FATO INCONTROVERSO. COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 17, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DA MULTA 

APLICADA. NECESSIDADE. AJUSTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.- Tendo a autora ajuizado a ação com 

alteração da verdade do fato alegado, sujeito-se à sanção por litigância de 

má-fé. (...) 3.- Improcedente a demanda, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados por equidade, razão pela qual pode ser corrigido o 

arbitramento monocrático para ajuste ao art. 20, § 4º, do CPC". (TJSP, 

APL: 02308441620098260007 SP 0230844-16.2009.8.26.0007, Relator 

Desembargador Adilson de Araujo. Julgado em 18.06.2013) (destaquei).

(TJ-RN - AC: 20150211331 RN, Relator: Desembargador João Rebouças, 

Data de Julgamento: 23/02/2016, 3ª Câmara Cível) Restou claro, portanto 

que o intuito do Promovente foi de buscar vantagem indevida, pesando a 

máquina judiciária com alegações infundadas, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante os 

fatos e fundamentos acima expostos, entendo por bem, julgar 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido da ré, entendo ser o 

caminho mais certo proceder pelo seu acolhimento, fato pelo qual, julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar o reclamante a pagar 

à reclamada os valores negativados, corrigidos monetariamente pelo INPC, 

a partir de cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados 

da citação. Na forma da fundamentação supra, condeno ainda, a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 0,9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, 

bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da reclamada. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Jéssyka Lindaura Crisóstomo Sodré Farias Juíza Leiga Vistos etc. I. Para 

que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003371-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JUNIOR JESUS DA SILVA Endereço: AVENIDA 

COUTO MAGALHÃES, 1305, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Senhor(a) JUNIOR JESUS DA SILVA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1003371-68.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

06/03/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: JUNIOR JESUS DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE FERRAZ TORRES NETO - 

MT208010-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003373-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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CRISCIANE APARECIDA ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CRISCIANE APARECIDA ARAUJO SILVA 

Endereço: RUA 03, 11, QUADRA 06, JARDIM SÃO JOÃO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) CRISCIANE APARECIDA 

ARAUJO SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1003373-38.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.146,01 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 06/03/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: 

CRISCIANE APARECIDA ARAUJO SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

DARGILAN BORGES CINTRA - MT9150-O REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000885-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO EUGENIO FERNANDES OAB - MT0004282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000885-13.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EDSON FERREIRA TEIXEIRA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE Vistos, etc. Cuida-se de pedido de antecipação de 

tutela, no sentido de que o demandado realize a ligação do imóvel do autor 

na rede pública de água, com instalação de hidrômetro e consequente 

abastecimento regular de água encanada, bem como deposite em juízo o 

valor pleiteado pelo demandante para fins de indenização por danos 

materiais. Fundamento e decido. Nos termos do artigo 300 “caput” do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

restar devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Nesse contexto, não seria possível a 

pretensão vindicada em juízo sumário, porquanto a instalação imediata de 

hidrômetro, e consequente ligação da rede de água, para fins de atender o 

autor, depende de política pública previamente constante de plano de 

expansão da rede. Deste modo, há necessidade de mais informativos 

quanto a essa possibilidade, a ser apurada pelo DAE, tendo-se em vista 

não constar resposta categórica a nenhuma das solicitações do 

demandante onde deveria ter sido averiguada, justamente, a “viabilidade 

de ligação de água”. Todavia, de ser destacar pela imprescindibilidade do 

abastecimento de água, não podendo o consumidor ficar desamparado, 

conforme estabelece o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: 

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” (negritei) Nesse sentido, se mostra arbitrária a 

postura do DAE em protelar o atendimento às solicitações do demandante, 

sendo que a primeira remete a 14/09/2015, sem que tenha sido realizada a 

respectiva vistoria até a presente data, permanecendo o autor privado do 

abastecimento regular de água encanada, restando evidente a omissão da 

autarquia demandada e, consequentemente, provável o direito à 

determinação de que o pedido seja analisado. Ademais, a jurisprudência 

do e. TJMT é uníssona no sentido de que, não podendo o consumidor ficar 

desassistido, em não sendo viável o fornecimento exitoso pela forma 

convencional encanada deve a autarquia abastecer o reclamante de outra 

forma (caminhão pipa): RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO 

DE ÁGUA – ABASTECIMENTO CONTÍNUO PELA REDE DE DISTRIBUIÇÃO – 

INVIABILIDADE TÉCNICA PÚBLICA E NOTÓRIA – FORNECIMENTO DE 

CAMINHÃO PIPA – VIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – REDUÇÃO 

DA MULTA DIÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO AINDA 

NÃO DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA 

JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo 

pública e notória a inviabilidade técnica do abastecimento contínuo pela 

rede de distribuição, deve-se, em homenagem ao princípio da efetividade, 

autorizar o abastecimento, em caráter precário, via caminhão pipa. Não há 

que se falar em redução do valor das astreintes antes do descumprimento 

da obrigação. Prejuízo em tese. (AI 157716/2014, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015) No que tange ao pleito de 

determinação ao DAE que deposite em juízo o valor de R$ 540,00, total 

gasto pelo autor com aquisição de água de maneira particular, trata-se de 

pedido relegado ao mérito (indenização por danos materiais), não havendo 

pertinência em sua antecipação em sede de tutela de urgência. Ante o 

exposto, indefiro, por ora, a tutela de urgência quanto ao depósito dos 

valores pleiteados a titulo indenizatório, bem como no que se refere à 

imediata instalação do hidrômetro para fornecimento de água, 

determinando à autarquia requerida, em contrapartida, que proceda, no 

prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, à necessária visita técnica no 

imóvel objeto do presente feito, aferindo a viabilidade da ligação de água 

bem como emitindo a respectiva lista de materiais a serem adquiridos pelo 

interessado para a instalação, devendo juntar aos autos relatório da 

aludida visita no prazo máximo de 24h após sua realização. Ainda, deverá 

o DAE proceder ao regular fornecimento de água no imóvel objeto do 

presente feito, no prazo improrrogável de 24h, com recurso a caminhão 

“pipa”, tantos quantos forem necessários semanalmente, com a devida 

cobrança do valor afeto ao metro cúbico, sem qualquer adicional 

decorrente da utilização de caminhão/mão de obra, até o deslinde da 

presente demanda. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas Recursais do 

Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de conciliação, 

ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da contestação. Após, 

aportando a peça de defesa nos autos, intime-se a parte autora para, 
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querendo, impugná-la. Nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, inverto o ônus da prova, ficando a encargo da requerida 

apresentar todos os elementos, notadamente documentos, necessários à 

resolução da lide (art. 9º, da Lei nº 12.153/09), inclusive procedendo à 

exigível vistoria. Cite-se e intime-se com as advertências legais. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 4 de fevereiro de 2020. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003081-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003081-53.2020.8.11.0002. AUTOR: ANTONIO BEZERRA REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Cuida-se de pedido de tutela 

provisória, formulado por ANTÔNIO BEZERRA, em desfavor do MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE, por meio do qual requer sua recondução à 

condição de servidor do demandado, ao argumento de ter abandonado 

suas funções, no ano de 2010, em decorrência de uma ameaça de morte, 

que o levou a abandonar sua vida cotidiana (trabalho, casa e etc). É o que 

merecia destaque. Nos termos do artigo 300 “caput” do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando restar 

devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, conforme segue: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Nesse contexto, consoante se extrai dos autos, não há sequer 

fumaça da probabilidade de direito, uma vez que o requerente abandonou 

a função pública que exercia há 10 (dez) anos, sem ter prestado qualquer 

justificativa perante o ente demandado. Para além do descabimento do 

pedido de recondução, após uma década, o fato de ter sido ameaçado 

não o impediria de notificar o demandado do ocorrido e solicitar 

afastamento. Assim, pela absoluta ausência de probabilidade do direito, é 

de se indeferir o presente pedido. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas 

Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de 

conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação das 

contestações. Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a parte 

autora para, querendo, impugná-las no prazo de 5 (cinco) dias. Cite-se e 

intime-se com as advertências legais. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 

de fevereiro de 2020. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002104-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON FRANCISCO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSENI FELIX DA COSTA E SILVA (REQUERIDO)

WAGNER FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOILSON FRANCISCO DA CONCEICAO Endereço: 

RUA TRAÇAIA, 156, JARDIM PRIMAVERA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-200 

Senhor(a) JOILSON FRANCISCO DA CONCEICAO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1002104-61.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

41.000,00 ESPÉCIE: [Acessão, Adjudicação Compulsória, Alienação 

Judicial]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

16/03/2020 Hora: 13:00 AUTOR: JOILSON FRANCISCO DA CONCEICAO 

Advogado do(a) AUTOR: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA 

CARVALHO - MT8649-O REQUERIDO(A): WAGNER FERREIRA DA SILVA e 

outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017600-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RAIMUNDO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RUBENS RAIMUNDO BATISTA Endereço: RUA 

PADRE SANTOS, 19, (LOT MARINGÁ I), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-590 Senhor(a) RUBENS RAIMUNDO BATISTA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017600-67.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 06/03/2020 Hora: 15:30 

REQUERENTE: RUBENS RAIMUNDO BATISTA Advogado do(a) 

REQUERENTE: RUTE SOUZA OLIVEIRA - MT18250-O REQUERIDO(A): 

MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 
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citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013144-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCILENE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA 

Endereço: RUA ESPANHA, 45, QUADRA 27, VILA VITORIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-347. Senhor(a) LUCILENE DA SILVA SANTOS 

OLIVEIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1013144-74.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

25/10/2019 Hora: 14:30 REQUERENTE: LUCILENE DA SILVA SANTOS 

OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO - MT2854/B REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013144-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013144-74.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 5 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

05/02/2020 16:26:45

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009362-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENYFFER CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009362-59.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 5 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

05/02/2020 16:54:17

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008245-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER MARIA DA SILVA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LIMA (REQUERIDO)

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PEDRO II (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ESTER MARIA DA SILVA SA Endereço: RUA 

PADRE LUIZ MARIA GUISONE, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-110 Senhor(a) ESTER MARIA DA SILVA SA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008245-33.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, Administração]->PETIÇÃO (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 05/11/2019 Hora: 13:45 REQUERENTE: ESTER MARIA DA 

SILVA SA Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS AIRES TATAIRA DOS 

SANTOS - MT24213/O REQUERIDO(A): WILSON LIMA e outros 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 1 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011746-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FREIRE VERAS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALEX FREIRE VERAS DA SILVA Endereço: 

Avenida Frei Coimbra, 131, Quadra 01, Ikaray, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78145-005 Senhor(a) ALEX FREIRE VERAS DA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1011746-92.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 26/11/2019 Hora: 14:30 

INTERESSADO: ALEX FREIRE VERAS DA SILVA Advogado do(a) 

INTERESSADO: IGOR NEGRAO BACARJI - MT26773/O REQUERIDO(A): 

ATACADAO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007194-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI PINHEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

comparecer à Audiência de Conciliação, designada para o dia 13/08/2019, 

às 14h45min, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007194-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI PINHEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1007194-84.2019.8.11.0002 I N 
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T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 5 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

05/02/2020 17:13:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016885-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: NOEL RODRIGUES Endereço: RUA MAR DAS 

CARAÍBAS, (LOT PRQ IND ATLÂNTICO), SANTA ISABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-222 Senhor(a) NOEL RODRIGUES: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1016885-25.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 20.960,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 06/03/2020 Hora: 14:45 

REQUERENTE: NOEL RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: HELIO 

DA SILVA DIONIZIO - MT0013556A REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010811-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

JUDSON VINICIUS GUIMARAES SOARES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROSA FRANCISCA DOS SANTOS Endereço: RUA 

ITAPUÃ, 103, (LOT JD AEROPORTO), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78125-075 Senhor(a) ROSA FRANCISCA DOS SANTOS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010811-52.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 22.271,60 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 29/11/2019 Hora: 14:30 

REQUERENTE: ROSA FRANCISCA DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - MT25973-O 

REQUERIDO(A): VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA e outros 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013887-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONCALINA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013887-84.2019.8.11.0002 I N 
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T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 5 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

05/02/2020 17:22:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007765-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI MARCOS LOPES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILSON RODRIGUES BENEVIDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LEVI MARCOS LOPES MOURA Endereço: RUA 

ENGENHEIRO FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA, (LOT CERRADOS), 

PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-851 Senhor(a) LEVI 

MARCOS LOPES MOURA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007765-55.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 25.733,16 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 18/09/2019 Hora: 14:00 REQUERENTE: LEVI MARCOS LOPES 

MOURA Advogado do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - 

MT0019163A REQUERIDO(A): AILSON RODRIGUES BENEVIDES 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003651-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE DA SILVA BARBIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA SALETE DA SILVA BARBIERI Endereço: 

RUA BOA VISTA, (LOT JD ESTADOS), JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78158-066 Senhor(a) MARIA SALETE DA SILVA 

BARBIERI: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1003651-39.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 41.800,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

06/03/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: MARIA SALETE DA SILVA 

BARBIERI Advogado do(a) REQUERENTE: GLECY KELLY NUNES DE MELO 

- MT13624-A REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003186-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM GONCALO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
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À(o) Requerente: Nome: WILLIAM GONCALO DE OLIVEIRA Endereço: 

AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, 92, (LOT PTE NOVA), PONTE NOVA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-097 Senhor(a) WILLIAM GONCALO 

DE OLIVEIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1003186-30.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.186,04 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

06/03/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: WILLIAM GONCALO DE OLIVEIRA 

Advogados do(a) REQUERENTE: SILVANA DA SILVA REZENDE - 

MT25724/O, LEMIR FEGURI - MT10335-N REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010721-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1010721-44.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 5 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003387-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ANTONIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1003387-22.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 5 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 05/02/2020 17:51:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012809-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012809-55.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 5 de fevereiro de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207027 Nr: 119-40.2017.811.0112

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYLA GRANCE MARTINS - 

OAB:25087/O

 Intimar a Dra. NEYLA GRANCE MARTINS, OAB/MT nº 25087/O, advogada 

do denunciado Vagner Gonçalves de Oliveira, para apresentar defesa 

preliminar em favor do(a) denunciado(a), no prazo de 20 (vinte) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208192 Nr: 1302-46.2017.811.0112

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALEXANDRE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SOUSA REBOUÇAS - 

OAB:15088

 Intimar o Dr. LUCIANO SOUSA REBOUÇAS - OAB/MT 15.088, advogado 

do denunciado, para comparecer no Juizado Especial Criminal de Várzea 

Grande no dia 03 de fevereiro de 2020, às 14h, para Audiência de 

Instrução e Julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208474 Nr: 1579-62.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ARRUDA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 
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OAB:9209/MT, ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7693

 Intimar Dr. Romulo Nogueira de Arruda - OAB/MT 7.693 e/ou Dr. João 

Simão de Arruda - OAB/MT 9.209, na qualidade de advogado do 

denunciado Wilson Arruda de Campos, para comparecer no Juizado 

Especial Criminal de Várzea Grande-MT, no dia 10 de fevereiro de 2020, 

às 15h, para audiência de Instrução e Julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207549 Nr: 639-97.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083

 Intimar o Dr. FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB/MT 8083, advogado do 

denunciado, para comparecer no Juizado Especial Criminal de Várzea 

Grande no dia 06 de fevereiro de 2020, às 15h, para Audiência de 

Instrução e Julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207105 Nr: 197-34.2017.811.0112

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA RAFAELA MACIEL - 

OAB:21649/O, MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - OAB:22603

 Intimar Dra. Bruna Rafaela Maciel OAB/MT 22.603 e/ou Dra. Miruxy 

Oliveira Soares da Silva OAB/MT 22.603, advogada(s) do denunciado 

Paulo Cesar de Souza, nos autos código 207105, para participar(em) da 

audiência de instrução e julgamento designada no dia 27 de janeiro de 

2020, às 15h, na sede do Juizado Especial Criminal de Várzea Grande-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 203185 Nr: 627-54.2015.811.0112

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6187

 Ante o exposto, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo 

Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, para 

ABSOLVER JOÃO GONÇALES RODRIGUES da imputação que ora lhe é 

dirigida.Intime-se.Ciência ao Ministério Público.Transitado em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215609 Nr: 2449-39.2019.811.0112

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DA COSTA NUNES, 

TIAGO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA, JOILSON ALVES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282

 Intimar Dr. Ediney Domingues Barros OAB/MT 14.282, na qualidade de 

advogado do autor do fato Fernando Carlos da Costa Nunes, nos autos 

código 215609, para tomar ciência da r. decisão proferida nos autos 

supra, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206800 Nr: 2081-35.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA FONSECA DOS REIS GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS - OAB:

 Certifico e dou fé que nesta data, o (a) autor (a) do fato, o (a) Sr IVANA 

FONSECA DOS REIS GAMA portador (a) do RG -976761 /CPF N.° 

654.920.051-20, compareceu perante este Juizado Especial a fim de dar 

cumprimento às condições estabelecidas no Termo de 

Audiência/Sentença, por ele (a) aceita, o (a) qual declarou estar residindo 

na (endereço: RUA: PAPA SÃO SILVESTRE I, Casa: 1516, Bairro: 

PRINCESA DO SOL , (telefone: 65-9 9627-6576). Cidade: VÁRZEA 

GRANDE, MT.

 IVANA FONSECA DOS REIS GAMA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213821 Nr: 21070-60.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARRUDA -TABELIÃO 

INTERINO DO SEGUNDO OFÍCIO DE VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREIDE DA COSTA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar João Batista de Moraes OAB/MT 11059, na qualidade de advogado 

do querelante José Carlos Ferreira de Arruda, nos autos código 213821, 

para participar da audiência preliminar designada no dia 5 de fevereiro de 

2020, às 14h45min, na sede do Juizado Especial Criminal de Várzea 

Grande-MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011339-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLENILSON DE ARRUDA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011339-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLENILSON DE ARRUDA 

BARROS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. A Promovente, embora devidamente intimada para a audiência 

de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa. No 

Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

em caso de ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o 

artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado n. 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado e após a devida intimação para pagamento 

das custas, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017484-61.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ADONIE MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

valfranio batista da silva OAB - MT0014010A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017484-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADONIE MARIA DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório em face do art. 38, da Lei 9099/95. 

Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes 

de direção na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I 

do Novo Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo 

a julgar antecipadamente a lide, pois as provas documentais são 

suficientes a esclarecer a demanda. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por princípios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Trata-se de ação de declaração de 

inexigibilidade de débito, c/c com pedido de compensação por danos 

imateriais e pedido de concessão de tutela antecipada para determinar a 

parte ré que proceda a exclusão do nome da reclamante dos órgãos de 

restrição ao crédito. Insurge-se a parte autora em desfavor de cobrança 

da fatura do mês de setembro de 2019, alegando que mesmo tendo 

efetuado o pagamento do consumo desse mês, teve seu nome 

negativado. A cobrança rejeitada pela autora, foi apresentada no ID 

26130429, indicando a existência de parcelamento de débito 01/03, sendo 

a primeira a vencer no dia 18/09/2019, no valor de R$ 157,04. A parte ré, 

por sua vez, alega que a cobrança é lícita, apresentando pedido 

contraposto, no valor único da 1ª parcela (18/09/2019, no valor de R$ 

157,04), não se manifestando quanto as demais cobranças. A relação de 

consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da 

Lei nº 8.078/90, porém, é despicienda a inversão do ônus da prova. Com 

efeito, à solução do litígio é o suficiente a aplicação da regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito, de acordo com o artigo 373 do NCPC. Pois bem. Em 

análise aos documentos apresentados nos autos, não há dúvidas que a 

parte requerida prestou o serviço falho, no que diz respeito a emissão de 

faturas. De fato a concessionária ré emitiu duas cobranças no mês de 

setembro; uma no valor de R$ 199,14, que foi paga pelo consumidor em 

atraso, no dia 30.09.2019(vencida em 11.09.2019), e outra no valor de R$ 

157,04, com vencimento em 18.09.2019, que não teve pagamento. Assim, 

sequencialmente a requerida deixou de efetuar cobrança no mês de 

outubro, emitindo fatura no valor R$ 0,00, mas, como a parte requerente 

não efetuou o pagamento da 2ª fatura emitida no mês de setembro, restou 

faltante o pagamento de um mês de consumo. Ainda, observa-se que as 

faturas dos meses seguintes indicaram a existência de débito, o que não 

pode declarar o consumidor o desconhecimento, mas também não se pode 

exigir a sua compreensão. Com isso, a falha na prestação do serviço 

restou comprovada. Ora, não pode o consumidor arcar com as 

consequências da emissão de boletos errôneos e confusos, sendo o 

consumidor hipossuficiente técnico para compreender as faturas como 

apresentadas. Em que pese ser legítima a cobrança, a fatura apresentada 

ao consumidor eximindo-o de pagamento foi somente apresentada em 

03.10.2019, indicando existência de débito (R$157,04), mas tão logo foi 

objeto de negativação, em 11.10.2019. Não havia como o consumidor 

entender que se tratava de compensação de débitos, e ao lado disso de 

imediato a concessionária negativou seu nome. Assim, agiu mal a parte 

requerida ao inserir o nome da parte autora, por transtornos por ela 

causados, mas, ainda subsiste razão parcial à ré na cobrança do valor de 

R$ 157,04, por única cobrança, porque se refere a consumo, e não em 03 

(três) parcelas, pois neste sentido não restou nenhuma comprovação de 

parcelamentos. Desta forma, passo a análise do pedido de dano moral 

apresentado pelo autor. No que concerne aos danos morais, em análise à 

declaração juntada nos autos, ID 28438307, verifica-se que a parte autora 

possui OUTRAS RESTRIÇÕES. Ainda que razão assista ao requerente nos 

argumentos delineados em impugnação, que as restrições foram excluídas 

antes do registro feito pela ré, considerando-se o número de inscrições e 

a inexistência de prova que são indevidas, o que somente poderá ser 

considerada desconstituída após prolação de sentença procedente 

transitada em julgado, o que não consta nos autos, devem tais restrições 

refletir na fixação do quantum indenizatório. Aliás, observa-se que o último 

registro excluído em nome do autor, foi feito em pouco meses antes do 

registro feito pela Energisa. Assim, deve tal fato refletir na determinação 

do quantum indenizatório, sendo o suficiente nesta demanda o montante 

de R$ 1.000,00 (mil reais). Não obstante a requerente ter demonstrado que 

falhou a parte ré na emissão de faturas, isso por si só, não dá direito a 

autora, permanecer sem pagamento do mês de outubro, já que não 

efetuou pagamento dos dois pagamentos apresentados no mês de 

setembro, o que legitima o pedido contraposto apresentado pela ré, tão 

somente de 01 (uma) fatura no valor de R$ 157,04, vencida em 

18/09/2019, sendo inexigíveis as outras 02 (duas) parcelas, no mesmo 

valor. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil e julgo parcialmente procedente a 

pretensão formulada na inicial: a) Declarar a inexistência das outras 02 

(duas) parcelas no valor de R$ 157,04 como apresentado na inicial; b) 

Condenar a requerida a pagar ao requerente, a título de danos morais, R$ 

1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

registro (11.10.2019), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação; Por fim, acolho o pedido de contraposto, condenando a 

parte requerente ao pagamento de R$ 157,04 (cento e cinquenta e sete 

reais e quatro centavos), a título de dano material, corrigidos pelo 

INPC/IBGE, a partir do vencimento e juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação Pelos fatos acima delineados, feita de forma 

prematura a negativação, confirma-se o determinado em cognição sumária 

para o cancelamento da inscrição do nome da parte reclamante das 

entidades de restrição ao crédito, o que não afasta o direito de novamente 

negativar, se não efetuado o pagametno pelo autor, como determinado 

nesta decisium. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus pa Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 
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disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018274-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018274-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARILDA APARECIDA 

BATISTA VOLPATO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Antes de adentrar ao mérito da lide, 

ressalto que a parte autora possui neste Juizado outras demandas no 

mesmo sentido que esta, figurando também a ré no polo passivo, referente 

aos mesmos fatos; se diferenciando somente em relação as faturas de 

consumo discutidas da UC 6/390872-0, localizado no sistema PJE outras 

03 (três) ações 1016819-45.2019.8.11.0002, 1009325-32.2019.7.1.0002 e 

1000975-21.2020.8.11.0002, Passo ao julgamento da lide, em vista da 

desnecessidade de produção de prova em Audiência (art. 355, I, do 

NCPC). DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. Rejeito a alegação de incompetência do Juizado Especial, pois, não 

há complexidade em sua verificação fática, de maneira que a competência 

da Justiça Especial, fundada no artigo 3º, II, da Lei 9.099/95, não pode ser 

questionada. Inexistindo outras preliminares passo a decidir. Aduz a parte 

autora MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO que é responsável pela 

unidade consumidora UC 6/390872-0 e recebeu 02 (duas) faturas 

referentes ao mês de outubro/2019, no valor de R$ 3.417,41, com 

vencimento em 25/10/2019 e do mês de novembro/2019, no valor de R$ 

3.285,42, com vencimento em 27/11/2019, as quais consideram em 

valores exorbitantes, mas, apesar de ter tentando resolver 

administrativamente o problema, não obteve sucesso. Requer a 

declaração de inexigibilidade de débitos e compensação pelos danos 

imateriais sofridos. A parte requerida alega que as faturas de energia 

refutadas pelo autor ser referem ao consumo regular de energia elétrica, 

conforme a leitura feito no medidor. Acrescenta que houve substituição do 

aparelho, sendo regularizada a aferição da UC, em setembro de 2019. 

Importa ressaltar a parte autora possui classe de consumo em escala 

industrial, o que por si só justifica o consumo de energia diferente de uma 

unidade residencial. Conforme demonstrado no Id 28407444 a UC desses 

autos, foi investigada por irregularidades na medição de consumo por 

diversas vezes, através de TOI´s, sempre contendo informação de que os 

funcionários do local se recusavam a assinar documento. Consta ainda no 

referido ID, que o consumidor foi notificado para acompanhamento da 

avaliação junto ao INMETRO _; mas, manteve-se inerte _; o que conduziu 

ao Laudo com resultado final: REPROVADO, pois o medidor não estava 

funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico. Com 

efeito, ficou caracterizado com o trâmite processual, que à UC foi 

identificado irregularidade, sendo o vício sanado, mas se recusa a parte 

autora a aceitar seu verdadeiro consumo, o que se percebe diante da 

insistência em protocolizar outras ações a medida que recebe as faturas. 

Desta feita, resta indene de dúvida que a parte requerida comprovou 

suficientemente a regularidade das cobranças. Isto posto, por todo o 

exposto, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedente os pedidos formulados na exordial, 

acolho o pedido contraposto para condenar a parte Autora ao pagamento 

do valor de valor de R$ 3.417,41, do mês de novembro/2019, no valor de 

R$ 3.285,42, corrigido monetariamente, com base no INCP – Lei nº 

6.899/81, a partir do vencimento 25/10/2019 e 27/11/2019, 

respectivamente e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da 

apresentação do pedido contraposto. Ratifico a liminar somente quanto à 

abstenção de suspensão no fornecimento do serviço de energia elétrica, 

referente ao objeto da lide, pois é pacífica a Jurisprudência no sentido de 

que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do sérvio em 

razão de débito pretérito, o que se tornou evidente com o decorrer do 

tempo. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016437-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016437-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA REGINA PEREIRA 

FILHO REQUERIDO: ODONTOPREV S.A. Visto. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer e pedido 

de tutela antecipada. Narra a parte autora ser titular de um plano de saúde 

odontológico firmado junto à empresa demandada desde o ano de 2015. 

Afirma que em 03 de julho de 2019, ao realizar uma consulta, foi 

constatada a necessidade de se realizar procedimento de profilaxia, 

Raspagem de Tártaro Superior e Inferior e Prótese Parcial Removível com 

Grampos Superior e Inferior, o que entretanto foi recusado pelo plano de 

saúde em questão sem qualquer razão aparente. O pedido de antecipação 

de Tutela foi indeferido pelo Douto Magistrado, sob o fundamento da 

ausência dos elementos que autorizam a liminar antecipatória (evento nº 

26775344). Citada, a parte requerida apresentou sua contestação 

tempestivamente, alegando, em síntese, que os procedimentos indicados 

acima não eram cobertos pelo plano de saúde aqui cogitado, e que, à 
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época da referida consulta, o plano de saúde em questão já havia sido 

cancelado (evento nº 28321596). Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que a 

improcedência dos pedidos elencados na peça exordial é medida que se 

impõe. Com efeito, compulsando os autos, é possível verificar do evento 

nº 25675648 que o douto Magistrado determinou fosse juntado aos autos 

documento atual comprovando a relação jurídica entre as partes. 

Entretanto, a documentação apresentada pela parte não comprova que ao 

tempo da consulta e da solicitação da cobertura mencionada o plano de 

saúde estivesse vigente, o que termina por corroborar a alegação da 

empresa requerida de que o plano em questão já havia sido cancelado ao 

tempo dos fatos. Somado a isso, milita o fato de que a parte requerente 

não apresentou qualquer documento apto à demonstrar que fazia jus à 

cobertura vindicada, não tendo, assim, se desincumbido do ônus 

probatório que lhe cabia. Portanto, é forçoso concluir que a presente 

demanda carece de comprovação dos fatos, razão pela qual se faz 

necessário julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Assim, 

no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, por 

documento lícito e válido, sob pena de improcedência da reclamação, 

assim: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto só o fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos as provas que 

forneçam embasamento ao direito invocado. Ainda, colhe-se da 

jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, 

INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.1. Incumbe ao autor provar os 

fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT. Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Deve-se ainda apontar 

que a consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I 

do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito 

indenizatório. DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, 

entendo por bem, julgar IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito 

inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao MMº Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015747-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLER DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015747-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WELLER DIAS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte requerente 

ingressou com ação de indenização por danos morais alegando, em 

síntese, que possui conta bancária junto a instituição financeira requerida, 

teve sua conta bloqueada, após receber valor vultoso, segundo o Banco 

Ré, em razão de segurança. Aduz que o bloqueio de sua conta causou 

diversos transtornos e mesmo procurando a requerida diversas vezes 

para resolver o problema, não obteve êxito. Com a petição inicial foram 

juntado alguns áudios que demonstram que houve tentativa de 

desbloqueio através do call center, mas ausente de prova de 

comparecimento em agência bancária. No caso dos autos resta 

incontroverso que o bloqueio foi realizado na conta bancária de 

titularidade da parte requerente, restando elucidar se os fatos foram 

capazes de conduzir a condenação do banco ré em pagamento por danos 

imateriais. Como dito, não há dúvida que a conta bancária do requerente 

foi utilizada para recebimento de numerário elevado, o que justificou num 

primeiro momento o bloqueio de valores, foi uma medida de segurança do 

banco. Mas, não trouxe a parte ré nenhuma comprovação de que os 

valores ficaram bloqueados por 02 (dois) meses, como alegou na peça de 

ingresso. Nesse ponto, ressalto que o extrato apresentado no ID 

25363377, demonstra que houve bloqueio e desbloqueio após dois dias. 

Assim, não havendo comprovado qualquer violação a direito 

personalíssimo ou à dignidade do requerente o dissabor e aborrecimento 

vivenciado como demonstrado, não há que se falar em dano moral 

indenizável. Nesta condição, inexistindo conduta culposa da requerida, a 

improcedência dos pedidos autorais se impõe. Posto isto, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE os pedidos desta reclamação. Sem custas 

e sem honorários, transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008510-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DHAIANE LAURA DE MORAES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BRUNA BEATRIZ GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008510-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DHAIANE LAURA DE MORAES 

NEVES REQUERIDO: BRUNA BEATRIZ GONCALVES Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo ao 

julgamento da lide, em vista da desnecessidade de produção de prova em 

Audiência (art. 355, I, do NCPC). Preliminar - Revelia Com a contumácia da 

parte ré, importa a confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial e a 

procedência dos pedidos se impõe, salvo se o contrário resultar da 

convicção do Juiz. Verifico que a parte reclamada não compareceu a 

audiência de conciliação, bem como não contestou a ação. Desta forma, 

necessária a aplicação dos efeitos da revelia, previsto no artigo 344 do 

Código de Processo Civil, que taxativamente determina: “Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor”. Mérito Trato de ação de 

cobrança em que a parte reclamante afirma que é credora da reclamada, 

no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), referentes a 

alugueres dos meses de novembro/dezembro de 2018 e 

janeiro/fevereiro/março de 2019, cada um no valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), mais a importância de R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais), por multa contratual ante o descumprimento 

do avençado. Ocorre que a reclamada não efetuou o pagamento como 

combinado, ainda que diante de várias tentativas amigáveis de 

recebimento. Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da 

revelia, somada aos documentos constantes dos autos devidamente 

assinado pela ré, implicam na procedência do pedido, impondo-se o 

pagamento por parte da devedora, sob pena de enriquecimento sem 

causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento em tudo o que consta nos autos, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para: - condenar as partes 

Reclamadas ao pagamento do valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos 

reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária, pelo INPC a partir 

do vencimento e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009915-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN FERNANDA OLIVEIRA CEBALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito do complemento da diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005789-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO HENRIQUE BEGAS COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 

2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 
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Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007064-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME (REU)

CLAIR INES TOMBINI VELOZO (REU)

AGNEL BUENO VELOZO (REU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 

2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000922-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REU)

ISNEL LEITE DE ALMEIDA (REU)

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro 

de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008950-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro 

de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 
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Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005214-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON CARLOS LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro 

de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009015-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA MARIA SIQUEIRA GONCALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro 

de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010194-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNAVE FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

CORTES LIMA & LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro 

de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 
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processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005035-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR BAGGIO (EXECUTADO)

GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO (EXECUTADO)

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, 

juntar aos autos a guia de diligência referente ao comprovante anexado no 

id. 27993348, posto que, para distribuição do mandado, é preciso estar 

juntado nos autos a guia de diligência (informando o nome do bairro e 

município do requerido) e o comprovante da mesma devidamente 

adimplida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003057-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA SOUSA GOMES (EXECUTADO)

EZIQUIEL DE OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

FROTA DIESEL COM. DE AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça (CORRETA AOS BAIRROS AREÃO E GRANDE TERCEIRO, AMBOS 

PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT), a ser depositado pelo site 

do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, Diligências, após preencha 

corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor de da diligência. 

Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020 JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000516-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE ALVES BARROSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro 

de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000052-63.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMMANUEL ROMERO CAVALHEIRO (EXECUTADO)

GISELE DA SILVA ASSUNCAO CAVALHEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro 

de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006003-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. Posto que a parte autora solicitou o 

cumprimento da citação via oficial de justiça. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

fevereiro de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004024-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR (EXECUTADO)

VOLCAR CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. Posto que a Comarca de Cuiabá-MT 

é Comarca contínua à Comarca de Várzea Grande - MT, assim, os oficiais 

de justiça lotados em Várzea Grande - MT, para mandado de citação e 

intimação, cumprem, via diligência, junto à Comarca de Cuiabá-MT. 

Portanto, não se cumpre por Carta Precatória. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

fevereiro de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Analista 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010223-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO CAJA DA SILVA (EXECUTADO)

EDSON FREITAS SANTINI (EXECUTADO)

SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

RODRIGO DE MIRANDA GONCALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. Posto que a parte autora outrora 

petição solicitou a citação via oficial de justiça. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

fevereiro de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010432-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MILTON CESAR DA GUIA (EXECUTADO)

MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000453-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AICHA MARIA VASCONCELOS MACHADO (REQUERIDO)

AICHA MARIA VASCONCELOS MACHADO 03538340170 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012976-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO CICERO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007858-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEDMA DA SILVA BARBOSA (REU)

BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REU)

ELIETE CONCEICAO DA SILVA SOUZA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018830-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELICE SOUZA OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003228-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE DIAS DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003020-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL MORAES CHIOSSI (EXECUTADO)

CM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. Posto que a parte autora outrora 

petição solicitou a citação por oficial de justiça. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

fevereiro de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001934-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004411-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LOURENCA PIZOTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018652-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE PORTUGAL DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004374-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI (EXECUTADO)

CAMILA FRANCIELE NUNES BISSOLI - ME (EXECUTADO)

ALDEVINO APARECIDO BISSOLI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306610 Nr: 2410-91.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANE RODRIGUES DA SILVA DIZIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24197/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA PEREIRA 

FERNANDES, para devolução dos autos nº 2410-91.2013.811.0002, 

Protocolo 306610, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321513 Nr: 17920-47.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. B. COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414-OAB-SP, LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 5.835-A, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:MT 17.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15.904/O

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352716 Nr: 17812-81.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando o Advogado José Carlos Skrzyszowski Júnior, OAB/MT 

16168-A, para efetuar o pagamento, referente às diligências a serem 

cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (bairro Jardim Marajoara), 

retirando a guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link 

Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297543 Nr: 17989-16.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REALC PAPER COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA 

E INFORMÁTICA LTDA - ME, FLAVIO MARIO DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRED. FINAN. E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15.020-B/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/MT 14.469-A, 

MAURI MARCELO BEVERVANÇO JR - OAB:24197-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando as partes para que especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 372342 Nr: 21139-34.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VALMOR COMPAGNONI, VALMOR 

JOSÉ MUNCIO COMPANHONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424, JULIANA NOGUEIRA - OAB:25578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO M. 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:

 Vistos.

1. DEFIRO o levantamento da importância de R$-1.609,83 (Hum mil, 

seiscentos e nove reais e oitenta e três centavo), em favor da exequente, 

referente a penhora realizada nos ativos financeiros do executado.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

pela parte em fl. 166.

3. Indefiro os demais pedidos do autor onde pugna pela expedição de 

ofício para localização de eventual previdência privada em nome da parte 

devedora.

4. É necessário frisar que a responsabilidade de trazer as informações 

aos autos pertence à parte e não ao juízo, caso assim não fosse 

estar-se-ia transferindo este encargo ao Poder Judiciário, o que, 

efetivamente, não pode ocorrer.

 5. Ante o exposto, concedo ao autor, o prazo de 05 (cinco) dias para 

requerer o que entender de direito, bem como, apresente planilha 

atualizada do débito, objetivando viabilizar a indisponibilidade financeira 

dos executados.

6. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 81762 Nr: 4194-84.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMECOMM DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA, LEANDRO SALA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

 1. Aguarde-se o decurso de prazo da suspensão do feito, ou eventual 

manifestação do exequente.

2. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 95011 Nr: 4578-13.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRADÃO FREIOS E MOLAS LTDA, NOELI 

IRACEMA GASPERIN, MARCIO RAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 Vistos.

 1. Aguarde-se o decurso de prazo da suspensão do feito, ou eventual 

manifestação do exequente.

2. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 96560 Nr: 5896-31.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRADÃO FREIOS E MOLAS LTDA, NOELI 

IRACEMA GASPERIN, MARCIO RAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA DE 

ALMEIDA FERNANDA LOLATO - OAB:OAB MS 8414, EDILSON LIMA 

FAGUNDES - OAB:5994/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT 

6.486-B

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente, requerendo a suspensão do feito 

pelo prazo de 1 (um) ano, bem como o arquivamento do feito, uma vez que 

não foram encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a devida 

liquidação da dívida e, ainda, em face da não localização bens de 

propriedade do executado, passíveis de penhora, nos termos do art. 921, 

III, do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 

com baixas somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo 

encontre bens passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 448103 Nr: 10951-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Santa Marta EPP, 

JORGE DE OLIVEIRA SOUZA, TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA, 

MARTA APARECIDA CAPARROZ SUTY, MAURO STUY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que, a data do pedido de dilação de prazo foi protocolada 

em 08/10/2019, por prazo indeterminado, INDEFIRO o pedido de dilação, 

por já terem transcorrido mais de 90 (noventa) dias, sem manifestação 

nos autos.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 256156 Nr: 14311-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P UTILIDADE DOMESTICA LTDA/ME, ROSANA 

CANDIDA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente pugnando pela penhora dos 

recebíveis de cartões de crédito dos executados, vez que não localizou 

valores ou bens dos devedores passiveis de penhora.

2. Pois bem. Entendo que a medida pugnada não demonstra utilidade para 

a satisfação do crédito perseguido e, ainda, afrontam os artigos 8º e 805º 

do Código de Processo Civil, eis que não observam a razoabilidade e a 

proporcionalidade necessárias para resguardar a dignidade da pessoa 

dos executados e garantir que a execução ocorra pelo meio menos 

gravoso.

3. Por conseguinte, é de se concluir que o inciso IV, do artigo 139 do 

Código de Processo Civil, não abrange, dentre as medidas coercitivas 

úteis à satisfação do crédito, a possibilidade de penhora dos recebíveis de 

cartões de crédito.

4. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DE PENHORA DOS VALORES 

RECEBÍVEIS PELA DEVEDORA, DECORRENTES DE VENDAS ATRAVÉS DE 

CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – ESGOTAMENTO DA BUSCA DE 

OUTROS BENS – DESNECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DA TESE 

CRISTALIZADA NO JULGAMENTO DO RESP 1112943/MA – CONSTRIÇÃO 

ADMISSÍVEL – LIMITAÇÃO A PERCENTUAL RAZOÁVEL DESTES 

RECEBÍVEIS (30%) – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – RECURSO 

PROVIDO. Se para a penhora de dinheiro a jurisprudência do STJ, 

consolidada em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 

1112943/MA), dispensa o prévio esgotamento de busca por bens de 

menor liquidez, com muito maior razão se mostra dispensável tal diligência 

para a penhora de valores recebíveis pela devedora em decorrência de 

vendas de produtos e serviços através de cartões de crédito e débito, 

sobretudo quando a penhora on line, já tentada, restou infrutífera. Referida 

constrição, todavia, deve estar limitada a 30% do somatório de tais 

recebíveis, a fim de impedir que continuidade das atividades da empresa 

seja inviabilizada.(AI 38412/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, 

Publicado no DJE 09/08/2016)

5. Desta feita, por não vislumbrar resultado prático, INDEFIRO o pedido 

citado, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para que o exequente pugne 

pelo que entender necessário visando a satisfação do seu crédito.

6. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

7. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 274164 Nr: 17199-66.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZON FRUTT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a ausência de previsão legal para suspensão do feito de 

Reintegração de Posse, deixo de acolhê-lo e concedo a autora, o prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao processo.

2. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido 

impulso ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 270758 Nr: 15589-63.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FELIPE DOS SANTOS -ME, ANTONIO 

FELIPE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem penhorados.

2. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

3. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do (a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

4. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

5. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 276004 Nr: 19389-02.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA CUNHA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 318320 Nr: 14696-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE LIVRO ABERTO LTDA - 

EPP, TANIA SCARRONE DE SOUZA, DOMINGOS SERGIO BARRETO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

DE ABREU - OAB:20720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: kristianne rolim leite godoy 

- OAB:15.345

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 4561 Nr: 792-73.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIDE DEGRANDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 535667 Nr: 7623-05.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FELIPE DOS SANTOS -ME, ANTONIO FELIPE 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 Vistos.

1. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada e cumpra-se o 

item 13 da mesma (fls. 32/33).

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 418586 Nr: 21320-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA M. MONTOVANI EIRELI - ME, MARIA 

MONTEIRO MONTOVANI, CIBELE APARECIDA MANTOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

 3. Desta feita, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora. Em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 
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acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

4. No mais, cumpra-se a decisão de fls. 90.

5. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 584408 Nr: 11715-89.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA M. MONTOVANI EIRELI - ME, MARIA MONTEIRO 

MONTOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 17. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e 

condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).18. Transitado em julgado, translade-se cópia da 

presente para os autos em apenso (Processo Cód. 418586).19. Após, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 20. Às 

providências. ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 371093 Nr: 20234-29.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGA ALVES LTDA – ME (DROGAFAR), 

MARCOS PAULO DAMACENO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo à parte autora, o prazo de 5 (cinco) dias, para que se 

manifeste o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

 2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 449944 Nr: 11868-30.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L F DOS SANTOS NETO MERCEARIA ME (nome 

fantasia MERCEARIA GAUDINO), CARMEN LÚCIA SILVEIRA SANTOS, LUIS 

FRANCISCO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOS SANTOS 

COSTA - OAB:13.593, HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:15868

 Vistos.

1. Intimado o exequente a se manifestar sobre a suspensão do feito 

decorrente de acordo homologado nos autos (fls. 80), este informou o 

cumprimento integral da obrigação, bem como, pugnou pela extinção do 

feito (fls. 89).

2. Desta feita, considerando o exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos 

termos do artigo 487, III, b, c/c artigo 924, II ambos do novo Código de 

Processo Civil.

3. Custas recolhidas na inicial. Honorários advocatícios conforme 

pactuado.

4. Após o trânsito em julgado, remeta-se estes autos ao arquivo com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

5. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 571331 Nr: 4643-51.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198-SP

 Vistos.

1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por OSCAR JOSÉ SOARES 

DO PRADO em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ambos 

qualificados nos autos.

2. Verifico, inicialmente, que o embargante se descurou em atribuir o valor 

da causa, requisito essencial do pedido inicial, conforme prevê o art. 319, 

V do CPC.

3. Com efeito, a pretensão da parte tem por objeto a existência, o 

cumprimento e/ou a modificação de ato jurídico, razão pela qual, o valor da 

causa deverá corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida, 

de acordo com o disposto no art. 292, II, do CPC.

4. Ademais, observo que o Embargante não trouxe aos autos qualquer 

elemento robusto que fosse capaz de comprovar a impossibilidade da 

parte em arcar com os encargos processuais.

 5. Dessa forma, concedo ao Embargante o prazo de 15 (quinze) dias, 

para que adeque a petição inicial indicando o valor da causa aos moldes 

acima consignados, bem como comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do CPC).

6. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 305658 Nr: 1364-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo expedição de mandado de 

penhora sobre os bens móveis do executado.

2. Pois bem. Admite-se a penhora dos referidos bens, quando de elevado 

valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a 

um médio padrão de vida (CPC, art. 833, II).

3. Dessa forma, acolho o pedido de PENHORA sobre os bens móveis que 

guarnecem a residência do executado, no endereço informado em fls.97, 

desde que de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades 

comuns correspondentes a um médio padrão de vida, excepcionando os 

legalmente protegidos (CPC, art. 833), mediante termo nos autos (CPC – 

§1º, art. 845), devendo, por conseguinte, ser o requerido intimado da 

respectiva PENHORA, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente 

(CPC. art. 841, §s 1º e 2º), e por este ato constituído DEPOSITÁRIO.

4. Na sequência, expeça-se mandado de avaliação dos bens penhorados, 

e, sobre ela, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Expeça-se o necessário.

6. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 332314 Nr: 1048-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEANSING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPRE MAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 
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OAB:154.695 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, ELIZANDRA MAIRA RODRIGUES - 

OAB:MT 18.750-O, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OABMT5222

 Vistos.

1. Concedo ao autor, o prazo de 5 (cinco) dias, para requerer o que 

entender de direito para o deslinde da ação.

2. Em caso de inércia, intime-se o autor pessoalmente, para que em prazo 

igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC

3. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 333067 Nr: 1711-66.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JOSE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Vistos.

1. Aguarde-se o cumprimento da decisão nos autos em apenso.

2. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 3750 Nr: 588-29.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVRATI & LAVRATI LTDA, IVONEI ANTONIO 

LAVRATI, JOÃO VIANEI LAVRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO MURIEL - 

OAB:83931-OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

 3. Desta feita, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora. Em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 256265 Nr: 13988-56.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAFFIR COLLECTION LTDA ME, ROSELY 

MARCIA ZEFERINO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Battistella - 

OAB:OAB/MT16.839, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, 

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - OAB:MT 21.195, TALITHA 

LAILA RIBEIRO LIMA - OAB:14.887 MT

 Vistos.

1. À vista dos princípios do contraditório e da ampla defesa, concedo ao 

exequente, o prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE (fls.98/105) interposta pela parte executada.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 300600 Nr: 21273-32.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DOS SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido da parte autora requerendo a expedição de ofício ao 

INSS para obtenção de informações da parte requerida.

2. Pois bem. É necessário frisar que a responsabilidade de trazer as 

informações aos autos pertence à parte e não ao juízo, caso assim não 

fosse estar-se-ia transferindo este encargo ao Poder Judiciário, o que, 

efetivamente, não pode ocorrer.

 3. Posto isso, deixo de acolher o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para o autor manifestar nos autos, requerendo o que entender 

necessário para o prosseguimento do feito.

4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para que, em igual 

prazo, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º do CPC).

5. Às providências.,

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017350-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANTUIL FERREIRA MOTTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 1 7 3 5 0 - 3 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VANTUIL 

FERREIRA MOTTA Vistos. 1. Apreendido o veículo conforme certidão do 

Sr. Oficial de justiça, pleiteia a requerida a restituição do veículo, uma vez 

que efetuara o pagamento integral do débito. 2. Primeiramente, para efeitos 

legais, considerando comparecimento espontâneo da parte requerida aos 

autos, através da Defensoria Pública, tenho por suprida a falta de citação 

pessoal através do oficial de justiça e dou-lhe por citada com base no art. 

239, §1°. 3. Pois bem. De acordo com entendimento já pacificado nos 

Tribunais Superiores quanto ao valor a ser depositado referente a 

purgação da mora, o devedor deve pagar a integralidade da dívida, ou 

seja, os valores apresentados na inicial pelo autor como devidos. 4. 

Assim, considerando que o cumprimento da liminar se deu em 20/01/2020, 

contando-se o prazo em dias úteis (artigo 219 do CPC), a data limite para o 

pagamento do débito seria em 27/01/2020. 5. Dessa forma, tendo-se em 

vista que o pagamento da integralidade do débito (R$ 10.295,99) fora 

realizado em 24/01/2010, dentro do prazo, conforme comprovante juntado 

aos autos, expeça-se o competente Mandado de Restituição do veículo, 

em favor do requerido, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o 

Mandado ser cumprido pelo oficial plantonista, se necessário. 6. Intime-se 

o autor para manifestar sobre os valores depositados nos autos, ainda, 

para que apresente sua impugnação. 7. Defiro ao requerido a assistência 

judiciária gratuita. 8. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001533-90.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMA GOIS DE JESUS (EXECUTADO)

ELIANE ALMEIDA GOIS 00695837907 (EXECUTADO)

ELIANE ALMEIDA GOIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001533-90.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: ELIANE ALMEIDA GOIS 

00695837907, ELIANE ALMEIDA GOIS, ILMA GOIS DE JESUS Vistos. 1. 

Citem-se os devedores para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. 

Não sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens 

para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida (CPC, art. 

827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento 

a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. 

Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e 

fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Intime-se. 8. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020244-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco do Brasil S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIMAR SAVEGNAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020244-80.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

REQUERIDO: CLEIMAR SAVEGNAGO Vistos. 1. Em análise ao feito, 

verifico a ausência do instrumento do mandato conferido ao advogado. 2. 

Ademais, o autor não comprovou o recolhimento das custas processuais 

e taxa judiciária. 3. Dessa forma, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de sanar as irregularidades acima apontadas. 4. Consigne que, 

caso o interessado permaneça inerte por mais de 30 (trinta) dias, a 

presente Carta Precatória será devolvida ao Juízo de origem, no estado 

em que se encontra, independentemente de nova determinação, conforme 

artigo 991 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 5. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002267-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSO RICARDO CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 2 2 6 7 - 4 1 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADEMILSO 

RICARDO CORREA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000524-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDESON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 0 5 2 4 - 9 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALDESON 

MARTINS DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“DESCONHECIDO”, de modo que não ficou devidamente comprovada a 

mora do requerido com relação ao débito. 4. Consigno que, uma vez 

esgotados os meios de localizar o devedor, em razão de não ter sido 

encontrado no endereço indicado no contrato, admite-se que a 

comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por 
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edital, no entanto, desde que o protesto seja anterior à propositura da 

ação. 5. Sobre o assunto trago o recente precedente do Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - 

PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS - 

POSSIBILIDADE – DECISÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO PELO RECURSO REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 

14/05/2014 – VEÍCULO RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO 

PEDIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

DESPROVIDO. A constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento 

de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu 

efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da 

ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, 

após a notificação ou protesto. Não se admite que a notificação ou 

protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que o devedor 

não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ 

AgRg no AREsp 520179/RS). (Ap 111868/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)” 6. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a efetiva constituição em mora nos moldes consignados e, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção, por 

ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018946-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1018946-53.2019.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: ROGERIO SOUZA DA 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009170-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LEANDRO IZIDORIO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009170-63.2018.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SAFRA 

LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ALINE LEANDRO IZIDORIO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Reintegração de Posse, com pedido de liminar, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação do esbulho, demonstrado através da 

constituição em mora do devedor, por meio de sua notificação, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. Após o pagamento da diligência, 

expeça-se o Mandado de Reintegração, depositando-se o bem com a 

requerente, na pessoa de seu representante legal. 7. De acordo com a 

nova redação do art.3º, §15º do Decreto Lei 911/69, cite-se o requerido(a) 

a pagar a integralidade da dívida pendente em 05 (cinco) dias, segundo 

valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, hipótese em que o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os 05 

(cinco) dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, 

§1º e § 15, do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o 

registro. 9. Cite-se, ainda, o (a) Requerido (a) para querendo, apresentar 

resposta, em 15 (quinze) dias contados da execução da liminar, ainda que 

tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do 

valor e requerendo a restituição. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 11. Deixo de designar Audiência de Conciliação, 

considerando tratar-se de feito de reintegração de posse com rito 

especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69, com base no Princípio da 

Especialidade. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017901-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1017901-14.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 
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REQUERIDO: EDIVALDO DE SOUZA SANTOS Vistos. 1. Deixo de acolher o 

pedido formulado no Id 27733042, considerando que entre a data do 

requerimento e a hodierna transcorreu lapso superior ao requerido. 2. 

Dessa forma, concedo o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, a fim de 

que o autor comprove a constituição em mora do requerido, sob pena de 

extinção, sem julgamento do mérito. 3. Intime-se. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011277-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE FERNANDES DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1011277-46.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: PAULO HENRIQUE 

FERNANDES DE MORAES Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA em desfavor de PAULO HENRIQUE FERNANDES DE MORAES, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Fora oportunizada à parte 

autora para que emendasse a inicial, colacionando aos autos documento 

válido que comprovasse a constituição do requerido em mora, uma vez 

que a notificação extrajudicial retornou com o motivo “carteiro não 

atendido”, sendo realizado instrumento de protesto pelo cartório 

extrajudicial. 3. Em resposta, o autor pugna pela reconsideração da 

decisão, juntando aos autos o instrumento de protesto ou, 

alternativamente, prazo para comprovação da constituição do requerido 

em mora (Id 26078787). 4. Deferida a concessão de prazo suplementar (Id 

26462431), o autor alega que esgotou os meios de intimação pessoal do 

requerido, juntando documentos no Id 28459340. 5. Todavia, o documento 

intitulado “comprovante de entrega de intimação” está sem data, razão 

pela qual não há como saber se a tentativa foi realizada antes ou após o 

instrumento de protesto. Além do mais, o comprovante de envio de arquivo 

de editais não faz referência ao requerido. 6. Pois bem. Para a concessão 

da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 7. De acordo com os autos, após infrutífera 

notificação do requerido por meio de correspondência enviada no 

endereço descrito na inicial, o autor buscou constituir o devedor por de 

notificação realizada por instrumento de protesto, conforme Id 13136780. 

8. Com efeito, a notificação mediante o instrumento de protesto por edital 

não tem validade antes que o autor possa esgotar os meios de localização 

do devedor. 9. Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência pátria: AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no 

endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A intimação mediante 

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

todos os meios para a localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE 

HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, 

EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"NÃO EXISTE O NÚMERO" – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

- PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. 

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter 

condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento e de sua família. A comprovação da mora é condição 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Não 

tendo havido a regular constituição do consumidor em mora, impõe-se a 

extinção da ação de busca e apreensão. De acordo com a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça é válida a notificação extrajudicial, para a 

constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de 

seu domicílio, ainda que não pessoalmente pelo devedor. (Ap 

134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 

11/06/2018) 10. Não comprovada a regular constituição em mora do 

devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do 

processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 11. Ante 

o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 12. Custas recolhidas na inicial. 13. 

Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 14. P. I. C. 

. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007534-28.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: DELEY SILVA DOS SANTOS Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMEMTOS S/A em face de DELEY SILVA DOS 

SANTOS, partes qualificadas nos autos. 2. Fora oportunizado à parte 

autora para que emendasse a inicial, colacionando aos autos documento 

válido para comprovação da constituição do requerido em mora, eis que a 

notificação encaminhada através de telegrama não é acompanhada de 

aviso de recebimento – AR (Id 22159185). 3. Devidamente intimado, o 

autor requereu suspensão do feito, para comprovação da mora da parte 

requerida (Id 22820330), sendo concedido prazo de 15 (quinze) dias para 

sanar a irregularidade (Id 26853969). 4. O autor, por sua vez, requereu 

novo prazo para comprovação da mora do devedor (Id 28447915), 

juntando aos autos a notificação extrajudicial devolvida com o motivo 

“END. INSUFICIENTE”. 5. Pois bem. A validade da notificação está 

condicionada ao recebimento da correspondência no endereço informado 

na inicial, mediante o envio de Aviso de Recebimento, independentemente 

de quem o receba, ou mediante edital de protesto, desde que esgotados 

os meios de tentativa de notificação pessoal do devedor. 6. Sobre o tema, 

segue o julgado: E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR 

TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA 

DE FÉ PÚBLICA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - 

APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para 

endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para 

essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a 
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informação prestada por eles não tem presunção de veracidade. 

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de 

Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se 

tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação 

sem julgamento do mérito. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 03/07/2018) 7. Com efeito, o autor não se desincumbido 

do seu ônus de demonstrar com eficácia a mora do devedor. 8. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, IV, do CPC. 10. Custas recolhidas na inicial. 11. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se as baixas necessárias. 12. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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