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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001466-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001466-64.2016 Ação: Indenizatória de Seguro de Vida Autor: Aparecido 

Pinheiro da Silva. Ré: Zurich Minas Brasil Seguros S.A. Vistos, etc... 

Processo Findo. Façam as anotações de estilo e após arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 01 de junho de 2017. Dr. Luiz 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003903-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003903-78.2016.8.11.0003 AUTOR: MARIA SANTOS 

SOUSA Advogado do(a) AUTOR: ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - 

MT0009496A RÉU: TIM CELULAR S/A Advogado do(a) RÉU: DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008384-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AURINEIDE DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA TAVARES GRADIM (REU)

WILSON GRADIM (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Tendo em conta o alerta, emitido pelo sistema, de 

que não há guia de custas pagas vinculada a este processo, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo legal e sob as penas da lei, 

regularize a pendência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005357-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELEMAR DOS SANTOS BERTINETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISSANDRA SANTANA SOARES MOTA (REU)

MARCELO RIBEIRO DE CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1005357-93.2016.8.11.0003 AUTOR: ELEMAR DOS SANTOS BERTINETTI 

RÉU: ELISSANDRA SANTANA SOARES MOTA, MARCELO RIBEIRO DE 

CAMPOS Vistos e examinados. Nos termos do artigo 313, inciso II c/c §4º 

do CPC, o processo poderá ficar suspenso por até 06 meses pela 

convenção das partes. Desta feita, defiro o pedido de suspensão do 

processo, pelo prazo de 06 (seis) meses. Decorrido o lapso temporal sem 

que a parte autora tenha se manifestado pelo prosseguimento do feito, 

tornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se as partes, 

cientificando-se a autora. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 
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CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003895-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO VIOTT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON BENITES MENDONCA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003895-67.2017 Ação: Despejo c/c Cobrança Autor: Lírio Viott. Réu: 

Robson Benites Mendonça. Vistos, etc... LÍRIO VIOTT, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente ação de “Busca e 

Apreensão” em desfavor de ROBSON BENITES MENDONÇA e terceiro 

interessado CLEBER DE OLIVEIRA VICENTE, devidamente qualificados, e 

após seu processamento, apresentou manifestação às (fls.71/72), 

vindo-me 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 propostos por LÍRIO VIOTT, em desfavor de ROBSON 

BENITES MENDONÇA e terceiro interessado CLEBER DE OLIVEIRA 

VICENTE. 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, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Dispenso as 

partes do pagamento das custas finais, em consonância com o disposto 

no §3º do artigo 90 do Código de Processo Civil. Defiro o levantamento da 

caução em favor do autor, com suas devidas correções, expedindo-se o 

competente alvará judicial. Façam as baixas devidas. Transitada em 

julgado, o que deve ser certificado e, após pagas as custas, se houver, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de 

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001122-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DOS SANTOS SILVA (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:

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

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcus José Pieroni DATA: 09/03/2020 HORÁRIO: 

10:00 LOCAL: Clínica de Ortopedia e Traumatologia/Centro Médico, sito à 

Rua Acyr Resende de Souza e Silva, n. 2094, Vila Birigui (em frente à 

Santa Casa ao lado da Materclin), Rondonópolis-MT, CEP 78705-025

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003731-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcus José Pieroni DATA DA PERÍCIA: 09/03/2020 

às 10:30h LOCAL DA PERÍCIA: Clínica de Ortopedia e Traumatologia/Centro 

Médico, sito à Rua Acyr Resende de Souza e Silva, n. 2094, Vila Birigui 

(em frente à Santa Casa ao lado da Materclin), Rondonópolis-MT, CEP 

78705-025

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002537-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BATISTA (AUTOR(A))

W. B. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcus José Pieroni DATA DA PERÍCIA: 09/03/2020 

às 15:00h LOCAL DA PERÍCIA: Clínica de Ortopedia e Traumatologia/Centro 

Médico, sito à Rua Acyr Resende de Souza e Silva, n. 2094, Vila Birigui 

(em frente à Santa Casa ao lado da Materclin), Rondonópolis-MT, CEP 

78705-025

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004779-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte autora, para apresentar IMPUGNAÇÃO a 

contestação ofertada pelo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005830-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOMAR FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcus José Pieroni DATA DA PERÍCIA: 09/03/2020 

às 15:30h LOCAL DA PERÍCIA: Clínica de Ortopedia e Traumatologia/Centro 

Médico, sito à Rua Acyr Resende de Souza e Silva, n. 2094, Vila Birigui 

(em frente à Santa Casa ao lado da Materclin), Rondonópolis-MT, CEP 

78705-025
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004779-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004779-33.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Joana Pereira Lima. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc... Analisando os termos dos 

petitórios de (id.26487376, id.26487378, id.26487380, id.26487381) e 

(id.26575612), hei por bem em deferir o levantamento dos valores 

depositados no (id.26487378), com suas devidas correções, em favor da 

parte autora, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra e após pagas as custas, se houver, arquive-se. 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004711-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHULLYO CESAR DA SILVA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - 036.005.781-03 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcus José Pieroni DATA DA PERÍCIA: 09/03/2020 

às 16:00h LOCAL DA PERÍCIA: Clínica de Ortopedia e Traumatologia/Centro 

Médico, sito à Rua Acyr Resende de Souza e Silva, n. 2094, Vila Birigui 

(em frente à Santa Casa ao lado da Materclin), Rondonópolis-MT, CEP 

78705-025

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005829-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WUELITON FERNANDES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcus José Pieroni DATA DA PERÍCIA: 11/03/2020 

às 15:00h LOCAL DA PERÍCIA: Clínica de Ortopedia e Traumatologia/Centro 

Médico, sito à Rua Acyr Resende de Souza e Silva, n. 2094, Vila Birigui 

(em frente à Santa Casa ao lado da Materclin), Rondonópolis-MT, CEP 

78705-025

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003990-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON HENRIQUE FERNANDES MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcus José Pieroni DATA DA PERÍCIA: 11/03/2020 

às 15:15h LOCAL DA PERÍCIA: Clínica de Ortopedia e Traumatologia/Centro 

Médico, sito à Rua Acyr Resende de Souza e Silva, n. 2094, Vila Birigui 

(em frente à Santa Casa ao lado da Materclin), Rondonópolis-MT, CEP 

78705-025

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003071-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HEDERSON SOUZA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA SOUZA DE MORAES OAB - MT14747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcus José Pieroni DATA DA PERÍCIA: 11/03/2020 

às 15:30h LOCAL DA PERÍCIA: Clínica de Ortopedia e Traumatologia/Centro 

Médico, sito à Rua Acyr Resende de Souza e Silva, n. 2094, Vila Birigui 

(em frente à Santa Casa ao lado da Materclin), Rondonópolis-MT, CEP 

78705-025

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000601-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcos Gomes de Lima DATA DA PERÍCIA: 

10/03/2020 à partir das 09:30h LOCAL DA PERÍCIA: Rua Acyr Resende de 

Souza e Silva, n. 1962, Vila Birigui, (Clínica Endoclínica) - 

Rondonópolis-MT, CEP 78705-025

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1004400-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão de Id. 27172052.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004470-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MENDES MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcos Gomes de Lima DATA DA PERÍCIA: 

10/03/2020 à partir das 09:30h LOCAL DA PERÍCIA: Rua Acyr Resende de 

Souza e Silva, n. 1962, Vila Birigui, (Clínica Endoclínica) - 

Rondonópolis-MT, CEP 78705-025

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009387-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GOMES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Intima-se a parte Autora, na pessoa de seu Advogado, da perícia 

designada nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e 

local abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcos Gomes de Lima DATA DA PERÍCIA: 

10/03/2020 à partir das 09:30h LOCAL DA PERÍCIA: Rua Acyr Resende de 

Souza e Silva, n. 1962, Vila Birigui, (Clínica Endoclínica) - 

Rondonópolis-MT, CEP 78705-025

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001726-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA RODRIGUES SANTANA (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:

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

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcos Gomes de Lima DATA DA PERÍCIA: 

10/03/2020 à partir das 09:30h LOCAL DA PERÍCIA: Rua Acyr Resende de 

Souza e Silva, n. 1962, Vila Birigui, (Clínica Endoclínica) - 

Rondonópolis-MT, CEP 78705-025

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003577-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVALDO MIRANDA NERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcos Gomes de Lima DATA DA PERÍCIA: 

10/03/2020 à partir das 09:30h LOCAL DA PERÍCIA: Rua Acyr Resende de 

Souza e Silva, n. 1962, Vila Birigui, (Clínica Endoclínica) - 

Rondonópolis-MT, CEP 78705-025

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005410-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA WINKELMANN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcos Gomes de Lima DATA DA PERÍCIA: 

10/03/2020 à partir das 09:30h LOCAL DA PERÍCIA: Rua Acyr Resende de 

Souza e Silva, n. 1962, Vila Birigui, (Clínica Endoclínica) - 

Rondonópolis-MT, CEP 78705-025

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004413-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON MARLON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcos Gomes de Lima DATA DA PERÍCIA: 

10/03/2020 à partir das 09:30h LOCAL DA PERÍCIA: Rua Acyr Resende de 

Souza e Silva, n. 1962, Vila Birigui, (Clínica Endoclínica) - 

Rondonópolis-MT, CEP 78705-025

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003547-15.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CANDIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcos Gomes de Lima DATA DA PERÍCIA: 

10/03/2020 à partir das 09:30h LOCAL DA PERÍCIA: Rua Acyr Resende de 

Souza e Silva, n. 1962, Vila Birigui, (Clínica Endoclínica) - 

Rondonópolis-MT, CEP 78705-025

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006766-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA MIRANDA LINHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONRADO DAMASCENO OAB - MG39083 (ADVOGADO(A))

JAIME QUEIROZ RESENDE OAB - MG20057 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOJE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

efetuar o depósito da diligência do bairro Vila Goulart na Central de 

Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ. Encaminhando-se a guia e o comprovante do referido pagamento, 

sendo feita através do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > 

Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004107-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAUZINO APARECIDO ANTONIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

de direito nos autos face a informação ID 28960156.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista que a perícia nos autos fora designada em duas 

oportunidades (ID 18914880 e ID 24194672), sem êxito em sua realização, 

intima-se a parte autora para requerer o que de direito, dando 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002741-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILACI FERREIRA DA SILVA (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:

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

 

Tendo em vista que designada perícia em duas oportunidades (ID 

20500650 e ID 20501872), sem êxito em sua realização, intima-se a parte 

autora para requerer o que de direito, dando prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002170-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CANDIDO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcos Gomes de Lima DATA DA PERÍCIA: 

10/03/2020 à partir das 09:30h LOCAL DA PERÍCIA: Rua Acyr Resende de 

Souza e Silva, n. 1962, Vila Birigui, (Clínica Endoclínica) - 

Rondonópolis-MT, CEP 78705-025

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004313-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO ALVES SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Marcos Gomes de Lima DATA DA PERÍCIA: 

10/03/2020 à partir das 09:30h LOCAL DA PERÍCIA: Rua Acyr Resende de 

Souza e Silva, n. 1962, Vila Birigui, (Clínica Endoclínica) - 

Rondonópolis-MT, CEP 78705-025

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006908-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA (EMBARGANTE)

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (EMBARGANTE)

OSNI FERREIRA DE SOUSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se o exequente/embargado para, no prazo de 15(quinze) dias, 
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manifestar-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002467-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BACCHI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES JOSE GEIER OAB - MT4911/O (ADVOGADO(A))

NELIR FATIMA JACOBOWSKI GEIER OAB - MT3437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 25860541. OBSERVAÇÃO: Os 

Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da 

parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado 

para manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias. – Art. 393 da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007097-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL R GONCALVES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARLI SOUTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte Exequente para, no prazo de 05(cinco) dias, requerer o 

que de direito nos autos face a a manifestação ID 26950106.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003778-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. RODRIGUES NEVES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 27013906. OBSERVAÇÃO: Os 

Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da 

parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado 

para manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias. – Art. 393 da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002285-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDSON DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Vista ao Polo Passivo, para manifestação em (10) dez dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001847-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA BEATRIZ ALVES BRITO (REQUERIDO)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 27621567.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001245-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA AUGUSTA DA SILVA (AUTOR(A))

FLAVIA AUGUSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT9521/B (ADVOGADO(A))

RONILDO BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT9883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE DA COSTA CAMPOS (REU)

EDUARDO LINDE SACHETTI (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001245-42.2020 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais 

Autoras: Flávia Augusta da Silva e Marisa Augusta de Souza. Réus: 

Lidiane da Costa Campos e Eduardo Linde Sachetti. Vistos, etc. FLÁVIA 

AUGUSTA DA SILVA e MARISA AUGUSTA DE SOUZA, com qualificação 

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

por Danos Morais e Materiais” em desfavor de LIDIANE DA COSTA 

CAMPOS e EDUARDO LINDE SACHETTI, 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 
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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 corretamente o valor da causa, nos termos do artigo 292, VI, 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, 03 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001717-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID WENER ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte Exequente para, no prazo de 05(cinco) dias, requerer o 

que de direito nos autos face a Certidão ID 28996958.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001736-49.2020.8.11.0003

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:

JOSE ROBERTO PEREIRA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001736-49.2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: José Roberto Pereira Magalhães. 

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 JOSÉ ROBERTO PEREIRA 

MAGALHÃES, 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, 07 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001739-04.2020.8.11.0003

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:

ALESSANDRA ALVES DOS REIS BARROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001739-04.2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Ré: Alessandra Alves dos Reis Barroso. 

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 ALESSANDRA ALVES 

DOS REIS BARROSO, 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, 07 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001742-56.2020.8.11.0003

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:

WALLACY KAYRO SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001742-56.2019 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Wallacy Kayro Souza dos Santos. 

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 WALLACY KAYRO 

SOUZA DOS SANTOS, 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, 07 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001878-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LYSZKOWSKI (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)

Magistrado(s):
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LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1001878-53.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Felipe Lyszkowski. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A. Vistos, etc. FELIPE LYSZKOWSKI, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito” em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos elencados 

na inicial, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. D E C I D O: O 

Código de Processo Civil de 2015 disciplina em seção exclusiva o 

benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, revogando parcialmente a 

Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, III, do NCPC. Assim, dispõe o art. 98, 

do CPC, que: "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

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

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

do benefício da justiça, consolida entendimentos já firmados pelos 

tribunais e cria novos instrumentos para o maior dimensionamento do 

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

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

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

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

indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 

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

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

outros exames considerados essenciais; VI - os 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 os documentos de (id 

28977109, pág.02/03 e pág.08) não se prestam para o fim colimado, sob 

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

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

Cumpra-se. Roo-MT, 07 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012243-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BEMVINDA DIAS DOURADO (AUTOR(A))

FRANCISCO DAS CHAGAS DOURADO (AUTOR(A))

GUMERCINDO FERREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

ADELINA ARAUJO BARRETO (AUTOR(A))

VERONICE DE MELO BARBOSA (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 

nº1012243-06.2019 Ação: Ordinária Autora: Adelina de Araújo Barreto. 

Réu: Bradesco Seguros S/A. Vistos, etc. ADELINA ARAÚJO BARRETO, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara 

neste Juízo com a presente “Ação Ordinária” em desfavor de BRADESCO 

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

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

Primeiramente, retifique-se o polo ativo da ação, devendo constar como 

autora “Adelina Araújo Barreto”. 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 
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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, 

carreando aos autos matrícula atualizada do imóvel, eis que indispensável 

à propositura da demanda (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, 05 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013703-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE WIECHOREKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013703-28.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Porto 

Alegre - RS Autor: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A. Réu: Luiz 

Henrique Wiechoreki Vistos, etc. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL S/A, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com 

a presente “Carta Precatória” em desfavor de LUIZ HENRIQUE 

WIECHOREKI, com qualificação nos autos, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Cumpra-se a presente, expedindo-se o necessário. Caso a 

secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento 

integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) 

trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, 

devolva-se com as baixas necessárias, às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 06 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009706-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DOS SANTOS MARTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLLUS VINICIUS DA CRUZ BANDEIRA OAB - MS19178 

(ADVOGADO(A))

JOB HENRIQUE DE PAULA FILHO OAB - MS13236 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANIA NOGUEIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009706-37-2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Pedro 

Gomes - MS Autora: Roberta dos Santos Martelli. Ré: Edvania Nogueira 

Alves Martins. Vistos, etc. ROBERTA DOS SANTOS MARTELLI, com 

qualificação no autos, ingressara neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de EDVANIA NOGUEIRA ALVES MARTINS, com 

qualificação nos autos, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Cumpra-se a presente, expedindo-se o necessário. Caso a secretaria 

observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento integral, 

que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) trinta 

dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com 

as baixas necessárias, às providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009984-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INACERES AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

IEDA MARIA PANDO ALVES OAB - SP125618 (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUISA MICHELS (REQUERIDO)

GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009984-38.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Rio Claro- 

SP. Autor/Exequente: Helix Sementes e Mudas Ltda. Réus/Executados: 

Gerardus Johannes Sevatius e Maria Michels e Outra. Vistos, etc. HELIX 

SEMENTES E MUDAS LTDA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de GERARDUS 

JOHANNES SEVATIUS e MARIA MICHELS, com qualificação nos autos, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a presente, 

expedindo-se o necessário. Caso a secretaria observe a falta de alguma 

peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao 

Juízo Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução 

imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015021-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L J LAVA JATO UNIAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (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 

nº1015021-46.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: L 

J Lava Jato União Ltda. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos, etc. Determino à serventia que certifique se cumprido 

integral e corretamente a decisão de (ID 26416906), após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 06 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012072-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE MATOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012072-49.2019 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S.A. – 

Crédito, Financiamento e Investimento. Ré: Karine Matos da Silva. Vistos, 

etc. Determino à serventia que certifique se cumprido integral e 

corretamente o despacho de (ID 24838275), após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 06 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1a Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000929-29.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER RAMOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000929-29.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Cleber Ramos Pereira. Vistos, 

etc. Determino à serventia que certifique se cumprido integral e 

corretamente o despacho de (ID 28641854), após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 06 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1a Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005916-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SATANA REGO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FAVRETTO OAB - MT19690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA COTTE DE DEUS (REU)

Outros Interessados:

JAIR GARCIA DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

JAIR GARCIA DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

ALTEVIR CIVILA (CONFINANTES)

 

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

manifeste sobre as correspondências devolvidas de Id. 27327978; 

27329892; 27331101 e 27925226.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12438 Nr: 455-28.1990.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA GUARITA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO BATISTA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE TEODORO PORTO - 

OAB:22820/0, NILSON NOVAES PORTO - OAB:OAB/MT20.487

 Intimação do advogado, NILSON NOVAES PORTO, para no prazo de três 

dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos autos, 

bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário mínimo 

vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735014 Nr: 14707-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EUGENIO BONJOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON LANDI, MARCIO LANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, LUIZ LOPES BARRETO - OAB:OAB/PR 

23.516, TANIA VALERIA DE OLIVEIRA OLIVER - OAB:25554/PR

 Do Advogado da parte Requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar sobre o Cálculo de fls. 349/362

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869 Nr: 705-56.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEKA AGRO INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CEREAIS ALVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT, RICHARD ABECASSIS - OAB:29.016/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE FENGLER SPIERING - 

OAB:11920/MT

 Intima-se a parte Requerida acerca do envio nesta data, via Malote Digital 

(rastreabilidade 81120204913963), do Ofício expedido nos autos à fl. 256, 

para que providencie o recolhimento de eventuais emolumentos junto ao 

Cartório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379446 Nr: 7732-36.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANIEL MONTORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EROULTHS CORTIANO JUNIOR - 

OAB:OAB/PR 15.389, GUILHERMO PARANAGUÁ E CUNHA - 

OAB:OAB/PR 37.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte Exequente para, em (5) cinco dias, regularizar sua 

representação processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421648 Nr: 3826-33.2009.811.0003

 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: MARCO ANTONIO ALGODOAL DE ALMEIDA, CELITA 

ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 Intima-se a parte autora, para manifestar-se no prazo de (5)cinco dias, 

referente a manifestação de fls.1.110/1.118, conforme o despacho de 

fls.1.088.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 41267 Nr: 1202-65.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO LUIZ PASA, MARIA GORETTI PASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDERIO - 

OAB:PR/40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe 

que: “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.” Analisando os fatos 

elencados pela parte embargante, verifica-se que assiste razão à parte, 

uma vez que houvera omissão na decisão de (fls.252/verso), passível de 

correção. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, 

ACOLHO os embargos ofertados por OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA, 

com qualificação nos autos e, via de consequência, retifico a decisão de 

(fls.252/verso), passando a constar os seguintes termos: “No que tange 

ao pedido de inscrição do nome dos executados no Cadastro Nacional de 

Indisponibilidade de Bens - CNIB, por hora, entendo que a mesma é por 

demais gravosa e não deve ser acolhida, pois, foram encontrados alguns 

bens de propriedade dos executados, não restando as buscas totalmente 

infrutíferas conforme alega a exequente. Sobre a questão, a 

jurisprudência assente que: “EXECUÇÃO – PEDIDO DE INCLUSÃO DO 

DEVEDOR NO CADASTRO DA CENTRAL NACIONAL DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – INDEFERIMENTO – ADMISSIBILIDADE 

– Medida que se revela prematura, pois o exequente logrou localizar 

patrimônio em tese apto à satisfação da dívida – Decisão mantida – 

Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 20726629820188260000 SP 

2072662-98.2018.8.26.0000, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de 
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Julgamento: 26/11/2018, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/11/2018) Ante o exposto, indefiro a pretensão da parte 

exequente acostada à (fl.240v).” Na parte que não foi objeto da correção, 

permanece a decisão como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 02 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 318781 Nr: 6871-55.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS TINOCO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID filho - 

OAB:MT/1822A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 6871-55.2003

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: Ali Khalil Zaher.

Executado: Isaias Tinoco Filho.

Vistos, etc...

Sobre a avaliação de (fls.195/220), manifeste-se a parte executada, no 

prazo de (10) dez dias.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista ao exequente para 

manifestação em (5) cinco dias, bem como, para que traga aos autos 

cópias atualizadas das matrículas dos imóveis penhorados à (fl.127).

Sanadas as questões retromencionadas, conclusos para apreciação do 

pleito de (fl.223).

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 03 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 418144 Nr: 590-73.2009.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMON AVELINO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MACHADO DA SILVA 

NETO - OAB:14.532 OAB/AL

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 590-73.2009

Ação: Execução de Título Executivo Judicial

Exequente: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e 

Profissionais de Saúde – MT Ltda.

Executado: Ramon Avelino Santos.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documento de (fls.221/236v), não vejo 

como possa acolhê-lo, tendo em vista que o artigo 914, §1º do Código de 

Processo Civil dispõe que “Os embargos à execução serão distribuídos 

por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas 

pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.”, deste modo, 

indefiro a pretensão da parte executada ante o não cumprimento dos 

requisitos legais e determino à serventia para que desentranhe-o, 

entregando a quem de direito.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista à parte exequente para 

manifestação em (5) cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432705 Nr: 1369-91.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON NOVAIS PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉGIS PITHAN PAGNUSSATT 

- OAB:8992-B/MT, FREDERICO AUGUSTO VIEIRA GRANDO - 

OAB:59119/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos declaratórios intentados por 

NILSON NOVAIS PORTO, e, via de consequência, mantenho a decisão de 

(fls.529/530), em sua íntegra.Transcorrido o prazo recursal, o que deverá 

ser certificado, dê-se vista ao exequente, para que no prazo de (5) cinco 

dias, informe se possui interesse no prosseguimento do feito.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 03 de fevereiro de 2020.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 435327 Nr: 3995-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA, NERI 

JOSE SCHMIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - 

OAB:MT/14.909

 Assim, face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, defiro 

o pedido de (fl.194, alínea ‘e’), penhorando-se as quotas sociais de 

participação do executado Neri José Schmidt junto ao Rondonópolis 

Esporte Clube - REC, devendo serem cumpridos os requisitos dos artigos 

838, 839, 841, 844, 847 a 853 e 861, todos do Código de Processo Civil. 

Assinalo o prazo de (60) sessenta dias, para que a sociedade cumpra as 

medidas dispostas no artigo 861 do CPC.Deixo de apreciar a questão de 

reunião dos feitos, eis que já unidos, conforme certidão de (fl.198).Por fim, 

determino a intimação da parte exequente, via seu bastante procurador, 

para que no prazo de (5) cinco dias, traga aos autos o endereço atual dos 

executados e, cumprida a determinação, deverá a senhora Gestora 

cumprir a decisão de (fl.161, 1º parágrafo).Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 03 de fevereiro de 2020. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 435329 Nr: 3997-53.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA, NERI 

JOSE SCHMIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3997-53.2010

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Orlando Polato.

Executados: Transportadora Imperador Ltda e Neri José Schmidt.
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 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.296), determino a intimação 

pessoal da parte exequente, 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 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 03 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730278 Nr: 10867-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIEL DE JESUS DE SOUZA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F FERRAMENTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE GONÇALVES DO 

PRADO GENARI - OAB:OAB/MT16.350, KARINA DO REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10867-12.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Jociel de Jesus de Souza Mendes.

Executada: J F Ferramentas Ltda.

 Vistos, etc...

Diante da nova divergência das partes com relação aos valores a serem 

recebidos pelo exequente, conforme se verifica às (fls.254/255; 

fls.257/261), hei por bem em determinar a remessa dos autos à Contadora 

Judicial, para confecção de cálculo atualizado do débito, em consonância 

com a sentença de (fls.61/64) e o v. acórdão de (fls.213/214), devendo 

ser computada a multa e os honorários estabelecidos no §1º do artigo 523 

do Código de Processo Civil.

Ressalto que a penhora de (fl.79) não deve ser contabilizada, pois, 

houvera determinação para sua devolução à executada às (fls.88/89).

Cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação 

em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735533 Nr: 15077-09.2013.811.0003

 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: WESLEY MOREIRA RUVER SD/PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE MÍNIMA a impugnação ao cumprimento de 

sentença (fls.160/164v), promovida por BANCO BMG S.A., em desfavor 

de WESLEY MOREIRA RUVER, todos com qualificação nos autos. Deixo de 

condenar a parte exequente em honorários advocatícios, em razão do 

acolhimento mínimo da impugnação.Neste sentido, colaciono o seguinte 

julgado:“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. (...).Transcorrido 

o prazo recursal, defiro o levantamento do valor atualizado até esta data, 

no importe de R$1.219,17 (um mil e duzentos e dezenove reais e 

dezessete centavos), conforme cálculo em anexo, em favor do 

executado, expedindo-se o competente alvará judicial.No que tange ao 

saldo remanescente, este, deverá ser levantado pelo exequente, 

expedindo-se o necessário.Por fim, conclui-se que fora alcançado o 

objetivo almejado, qual seja, o recebimento do 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 WESLEY 

MOREIRA RUVER, em desfavor de BANCO BMG S.A., com qualificação 

nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.Custas pela parte executada.Façam 

as baixas devidas.Transitada em julgado, o que deve ser certificado e 

após pagas as custas, se houver, arquive-se.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 03 de fevereiro de 2020.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 759636 Nr: 13165-40.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR DE ALMEIDA PINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORK CRED CESSAO DE TITULOS E 

COBRANÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13165-40.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Lindomar de Almeida Pina.

Executada: Work Cred Cessão de Títulos e Cobranças Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.93/95), hei por 

bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos cópia 

atualizada do contrato social da executada.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716995 Nr: 12402-10.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISSÃO FRANCISCANA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - MIFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAINE MIRELLE OLIVEIRA TABORDA, ELENICE 

PINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12402-10.2012

Ação: Execução de Título Executivo

Exequente: Missão Franciscana do Estado de MT e MS – Mifra.

Executados: Haiane Mirelle Oliveira Taborda e Outra.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.166/167), hei por bem em 

determinar a intimação pessoal do senhor Oficial de Justiça – Luciano dos 

Santos Lima-, matrícula nº 33107, para que no prazo de (5) cinco dias, 

preste os esclarecimentos necessários.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes, para manifestação em (5) cinco 
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dias e, ao depois, conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 421142 Nr: 3415-87.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 D E C I D O:Analisando os termos do petitório de (fls.260/262), não 

verifico elementos contundentes para acolher a pretensão, haja vista que 

incabível a penhora on line de valores em conta de terceiro estranho à lide, 

mesmo porque, os atos executórios se limitam as partes do processo, 

assim, indefiro.Neste sentido, a jurisprudência assente que:“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PRELIMINAR - INTERVENÇÃO MP - 

REJEITADA - ARRESTO ONLINE - BACENJUD - PENHORA DE ATIVO 

FINANCEIRO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - IMPOSSIBILIDADE - 

PENHORA IMOVEL - SUPRESSÃO DE INSTANCIA. Sabe-se que para que o 

pedido de lançamento de impedimento de alienação na matricula do imóvel 

deve haver risco iminente da alienação, não havendo tal comprovação, o 

pleito deve ser indeferido. Não há que se falar em penhora de ativos 

financeiros de terceiro estranho à lide, uma vez que os atos executórios 

se limitam às partes do processo. Por força do princípio do duplo grau de 

jurisdição, é vedado ao órgão ad quem examinar pedido que não tenha 

sido apreciado perante o juízo singular, sob pena de configurar hipótese 

de supressão de instância.” (TJ-MG - AI: 10175020011276002 MG, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 06/06/2019, Data de 

Publicação: 14/06/2019) (Grifo nosso)Por fim, determino a intimação 

pessoal do exequente, na pessoa de seu representante legal, 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 exequente por edital (artigo 275, §2º, 

CPC).Prazo do edital é de (20) vinte dias.Transcorrido o prazo, o que deve 

ser certificado, conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 04 de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820138 Nr: 3004-97.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GA-MT TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEX COMERCIAL EXPORTADORA E 

IMPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO BERTO - 

OAB:37716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:MT/6525

 Assim, pelo exposto, defiro o pedido formulado à (fl.117, alínea ‘a’), com 

fulcro no artigo 835, inciso X do Código de Processo Civil, devendo a 

penhora recair sobre (10%) dez por cento do faturamento da executada 

até a satisfação integral do débito, conforme disposto no artigo 866, §1º 

do mesmo códex, depositando-se a importância na Conta Única deste 

Egrégio Tribunal de Justiça.Ademais, nomeio administrador-depositário o 

representante legal da empresa executada, o qual deverá ser intimado 

pessoalmente, para mensalmente até o (15) décimo quinto dia do mês, 

prestar as contas do faturamento, com os respectivos balancetes 

mensais, com base no artigo 866, §2º do CPC. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821564 Nr: 3443-11.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR BATISTELA, JANETE ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA P. NESI ALBERGUINI - 

OAB:OAB/PR 51.496, LUCIANA APARECIDA ZANELLA - 

OAB:OAB/67842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3443-11.2016

Ação: Ordinária de Revisão Contratual

Requerente: Gilmar Batistela.

Representante: Janete Alves Garcia.

Requerida: Hsbc Leasing Arrendamento Mercantil Brasil S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos da certidão e documento de (fls.285/286), hei por 

bem em determinar à senhora Gestora para que expeça ofício ao Douto 

Juízo da 1ª Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Francisco 

Beltrão – PR, para que determine a transferência da importância 

depositada às (fls.78/80), para a Conta Única do Tribunal de Justiça deste 

Estado, vinculando-a ao presente feito, conforme ordenado na decisão de 

(fls.226/230), pela Exma. Dra. Joseane Catusso Lopes de Oliveira e não 

cumprido pela sua serventia.

Consigno que deverão ser encaminhadas as cópias pertinentes ao caso.

Cumprida a determinação supra e em sendo positiva, dê-se vista às partes 

e ao depois, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 378804 Nr: 7133-97.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA DA GLÓRIA PRADA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR COMERCIAL E IMPORTADORA DE 

PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSÉ GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB-MT10.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO T. MAEDA - 

OAB:20.912

 (...)Ante todo exposto, rejeito o pedido de (fls.343/349v).Prossiga-se na 

execução, intimando-se a parte exequente, via seu bastante procurador, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. 

Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020.Dr. Luiz 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 385189 Nr: 13297-78.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO FRANCO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALFREDO BATISTA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4617/MT

 (...)Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma alguma que 

a parte exequente tenha exaurido os meios que estão ao seu alcance, o 

que há, isso sim, é apenas o pedido e, em sendo assim, INDEFIRO o pleito 

de quebra de sigilo fiscal do executado constante à (fl.490 e 

497).Ademais, deixo de analisar a questão trazida à liça à (fls.481/483), 

tendo em vista que o pedido formulado já restou analisado à (fl.461).Por 

fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 05 de fevereiro de 2020.Dr. Luiz Antonio 
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Sari,Juiz de Direito da 1a Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 424753 Nr: 6868-90.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SANTOS, MARCO AMARO DA SILVA, 

ODAIR JOSE REZENDE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6868-90.2009

Ação: Execução de Titulo Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A.

Executados: Gilmar Santos e Outros.

 Vistos, etc.

Pelo que se verifica da certidão de (fl.138), os executados foram citados 

por hora certa e não apresentaram defesa.

Ademais, em cumprimento ao disposto no artigo 254 do Código de 

Processo Civil, fora expedida notificação aos executados para dar-lhes 

ciência de sua citação (fls.129/131), porém, as correspondências foram 

devolvidas, conforme documentos de (fls.132/134).

Deste modo, hei por bem em determinar a notificação dos executados, via 

edital, no prazo de (20) vinte dias.

 Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

autora, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720176 Nr: 1223-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, 

MARIA ROSA ESTEVÃO ABELIN, GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO, 

LIDIA MIGUEL ESTEVÃO

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI CRISTIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MS/17283, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - 

OAB:OAB/MS/12819

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1223-45.2013

Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Espólio de Jorge Wanovich Estevão e Outros.

Vistos, etc...

Com fulcro nos artigos 9º e 10º, ambos do Código de Processo Civil, 

manifeste-se a parte exequente no prazo de (10) dez dias, sobre os 

petitórios de (fls.226/238; fls.239/244; fls.245/248), após conclusos para 

decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 807398 Nr: 17139-51.2015.811.0003

 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: MARLENE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA -ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

BENITES - OAB:15.701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 17139-51.2015

Ação: Liquidação de Sentença

Requerente: Marlene Alves dos Santos.

Requerida: Ympactus Comercial Ltda Me “Telexfree Inc”.

 Vistos, etc...

 Analisando detalhadamente os autos, verifica-se a ausência de 

documento que comprove a legitimidade ativa da autora para pleitear 

eventual ressarcimento de valores, ademais, não se mostra crível que a 

mesma investira alta quantia e se quer possui comprovante de pagamento, 

transferência e/ou prova mínima do vínculo entre as partes.

Ademais, denota-se dos documentos acostados às (fls.21/38), que não 

foram acostados comprovantes de pagamento atinentes aos boletos de 

(fl.25, fl.29, fl.36) e se os mesmos, efetivamente foram pagos pela 

requerente, eis que os extratos das páginas da requerida não servem 

para tal finalidade.

 Ante o exposto, hei por bem em chamar o feito à ordem e, via de 

consequência, determino a intimação da parte autora, para que no prazo 

de (15) quinze dias, acoste aos autos os comprovantes de pagamento 

dos boletos retromencionados, bem como, a documentação necessária a 

comprovar sua legitimidade, sob as penas da lei.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Rondonópolis, 05 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730584 Nr: 11154-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, NAJIA E-AMAR HANZE, LEONARDO RANDAZZO NETO, 

ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE ALMEIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:OAB/3.504-A, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HERIQUE MAIA DE 

MELO - OAB:

 Ante o exposto, hei por bem em nomear arbitrador, inicialmente, para 

apuração dos valores devidos a título de perdas e danos - valores 

locatícios-, o Senhor Oficial de Justiça, que deverá diligenciar em pelo 

menos três (03) imobiliárias desta urbe, para apurar o valor médio de 

aluguel praticado em imóveis similares ao objeto da lide, levando-se em 

consideração a estrutura, a localização do mesmo, os valores referentes 

ao aluguel à época dos fatos – janeiro de 2005 até agosto de 2017-, 

elaborando ao final auto de constatação pormenorizado.Em continuidade, 

face à avaliação necessária do imóvel, para apuração dos valores 

atinentes às perdas e danos e eventuais decotações, mais precisamente 

à depreciação do bem no período da ocupação ilegal, com fulcro no artigo 

510 do Código de Processo Civil, nomeio perito o Sr. Ilson Pereira dos 

Santos, engenheiro civil, com endereço nesta cidade, o qual deverá ser 

intimado pessoalmente.Fixo os honorários periciais em R$4.000,00 (quatro 

mil reais).Os honorários do perito deverão ser arcados pela parte autora, 

ora solicitante da perícia, com fulcro no artigo 95 do Código de Processo 

Civil e, uma vez depositados os honorários em (5) cinco dias (artigo 95, 

§1º, CPC), desde já, autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário 

para início dos trabalhos avaliatórios, intimando-se as partes.Consigno ao 

senhor perito avaliador que deverá ser observado o disposto no artigo 

872 do Código de Processo Civil.Prazo para entrega do laudo é de (30) 
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trinta dias (artigo 465, CPC) e, aportando aos autos, desde já, defiro o 

levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o competente alvará 

judicial.Cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 05 de fevereiro de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752113 Nr: 8825-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BENEDITO RODIGUES FILHO, LUIZA 

BABROSA DE MOURA RODRIGUES, ROSE MEIRE DE MOURA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PATRÍCIA PINESSO - 

OAB:9523/MS, CARLOS EDUARDO TIRONI - OAB:16311-B, FERNANDA 

TAGLIARI - OAB:14776-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT15.686-A

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença, promovida por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, 

em desfavor de ESPÓLIO DE BENEDITO RODRIGUES FILHO, com 

qualificação nos autos. Intime-se o exequente, via seu bastante 

procurador, para que apresente cálculo devidamente atualizado em 

consonância com a presente decisão, no prazo de (10) dez dias.Vindo 

aos autos, dê-se vista ao executado para manifestação em (10) dez 

dias.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de fevereiro de 2020.Dr. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 758767 Nr: 12606-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MOREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI 

CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:15121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a impugnação à penhora de (fls.216/222v), promovida por 

BRASIL TELECOM CELULAR S.A. – OI CELULAR S.A., em desfavor de 

JOANA MOREIRA LOPES, todos com qualificação nos autos. Deixo de 

condenar a executada em honorários sucumbenciais, por serem 

incabíveis à espécie, conforme dispõe a Súmula 519 do STJ.Por fim, 

transcorrido o prazo recursal, defiro o levantamento dos valores 

penhorados à (fl.213), com suas devidas correções, em favor da parte 

exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.Após, intime-se a 

parte exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (5) 

cinco dias, informe se ainda possui interesse no prosseguimento do 

feito.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de fevereiro de 2020.Dr. Luiz 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 17069 Nr: 1724-73.1988.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO MARQUES SOARES FILHO, 

CARLOS ALBERTO DE BRITO SOARES, CARLOS ALBERTO DE BRITO 

SOARES, CABB ASSESSORIA INDUSTRIAL EIRELE - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PEREIRA 

CAVALHEIRO - OAB:180889

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1724-73.1988

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Marco Antônio Miranda Soares.

Executados: Arnaldo Marques Soares Filho e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.615/618v) e com fulcro no 

artigo 76 do Código de Processo Civil, determino a intimação do executado 

Carlos Alberto de Brito Soares, para que no prazo de (10) dez dias, 

regularize sua representação processual, sob pena de desentranhamento 

da peça retromencionada.

Cumprida a determinação supra, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726583 Nr: 7509-39.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS RIBEIRO E SILVA BONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI CAETANO DE OLIVEIRA, SILVANO 

CARDOSO DA SILVA-ME (DRAGA OURO VERDE), SILVANO CARDOSO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:13969, RAFAEL XAVIER 

DE PAULA - OAB:OAB/MT 13969, REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - 

OAB:15261/MT, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 D E C I D O:Analisando o demonstrativo de cálculo de (fls.323/330) e as 

manifestações de (fls.331/335; fl.380; fl.383), observa-se que o mesmo 

está incorreto, assim, determino nova remessa dos autos à Contadora 

Judicial, para confecção de cálculo, em consonância com a sentença de 

(fls.122/127v) e o v. acórdão de (fls.178/181; fls.210/211v), devendo ser 

computada a multa e os honorários estabelecidos no §1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil (fls.235/verso), após o decurso do prazo para 

cumprimento da obrigação.No que tange à impugnação à avaliação do 

imóvel de matrícula nº 45.056 do CRI local (fls.317/321) e o manifesto 

interesse da parte exequente na produção de prova técnica (fl.340), hei 

por bem em nomear perito técnico o Sr. Vinicius Santos Ciriaco, corretor 

de imóveis, com endereço nesta cidade, o qual deverá ser intimado 

pessoalmente.Fixo os honorários em R$2.000,00 (dois mil reais).Os 

honorários do perito deverão ser arcados pela exequente, ora solicitante 

da perícia, com fulcro no artigo 95 do Código de Processo Civil e, uma vez 

concordes com a proposta e depositados os honorários em (5) cinco dias 

(artigo 95, §1º, CPC), desde já, autorizo a senhora Gestora a designar dia 

e horário para início dos trabalhos avaliatórios, intimando-se as 

partes.Consigno ao senhor perito avaliador que deverá ser observado o 

disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil.Prazo para entrega do 

laudo é de (15) quinze dias (artigo 465, CPC) e, aportando aos autos, 

desde já, defiro o levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o 

competente alvará judicial.Cumprida a determinação supra, dê-se vista às 

partes, para manifestação em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), 

após conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de fevereiro de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415080 Nr: 10729-21.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIMAR DE OLIVEIRA CUQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATE GARCIA 

LOPES - OAB:OABMT11.877-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑEZ - 

OAB:206.339-SP

 Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a impugnação de (fls.212/221), promovida por BANCO 
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PAN S.A., em desfavor de LORIMAR DE OLIVEIRA CUQUI, todos com 

qualificação nos autos, condenando o executado ao pagamento da multa 

de (5%) cinco por cento sobre o valor corrigido da causa, a título de 

litigante de má-fé (artigo 81, CPC).Deixo de condenar o executado em 

honorários sucumbenciais, por serem incabíveis à espécie, conforme 

dispõe a Súmula 519 do STJ.Transcorrido o prazo recursal, o que deve 

ser certificado, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) 

cinco dias, informe se ainda possui interesse no prosseguimento do feito, 

após conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de fevereiro de 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001721-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDILENE PAULINA DA SILVA (REQUERENTE)

DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001721-80.2020 Ação: Alvará Judicial Autor: D. H. O. S. Representante: 

Zildilene Paulina da Silva. Vistos, etc. Da análise detida dos autos, 

verifica-se que o feito se trata de “Ação de Alvará Judicial”, bem com, que 

fora endereçada a uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões 

desta Comarca. In casu, considerando que o nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 

artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas de Família e Sucessões têm competência para 

processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de família e 

sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária (destaquei). 

Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente 

feito, pelo que determino a remessa destes autos uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, mediante as 

cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06 de fevereiro de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001524-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001524-28.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Gmac S/A. 

Réu: Joel Alves da Silva. Vistos, etc. BANCO GMAC S/A, pessoa jurídica 

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

e Apreensão” em desfavor de JOEL ALVES DA SILVA, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Considerando-se a documentação juntada 

que comprova a mora do devedor, defiro, liminarmente, a medida. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o 

autor. Nos termos do § 1º do artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a 

redação dada pela Lei n. º 10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No 

prazo acima mencionado, o devedor fiduciante 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 (§2º, com redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor 

do AgRg no REsp nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários 

advocatícios em 10% sobre tais valores. De outro norte, fica 

terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até 

esgotado o prazo acima consignado. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da 

liminar (§3º, com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que 

a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado 

da faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e 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: 1001664-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO NASCIMENTO MAGNANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINNE TOMAZI CARDOZO OAB - 699.895.161-20 (PROCURADOR)

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001664-62.2020 Ação: Cobrança de Complementação do Seguro 

Obrigatório Autora: Maria do Nascimento Magnani. Ré: Companhia 

Excelsior de Seguros. Vistos, etc. MARIA DO NASCIMENTO MAGNANI, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Complementação do 

Seguro Obrigatório” em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS, pessoa jurídica 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.11/13 – correspondência ID 

28858401), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, CPC). 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, 05 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001530-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

APARECIDA FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA OAB - 703.793.941-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Carta Precatória 

nº1001530-35.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Segunda 

Vara Cível de Jaciara - MT Autores: Luzia Faustina Nogueira e Outra. Réu: 

Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. Vistos, etc. 
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Considerando o teor da certidão de (ID 28863508), hei por bem devolver a 

presente Carta Precatória. Remetam-se os autos ao Juízo Deprecante, 

mediante as cautelas de estilo (art.268, do Código de Processo Civil). 

Oficie-se o Juízo Deprecante. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 06 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001693-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

ODILON JOSE DA SILVA NETO OAB - 247.361.658-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001693-15.2020 Ação: Alvará Judicial Autor: Odilon José da Silva. 

Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que o feito se trata de 

“Alvará Judicial”. In casu, considerando que o nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 

artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas de Família e Sucessões têm competência para 

processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de família e 

sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária (destaquei). 

Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente 

feito, pelo que determino a remessa destes autos a uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, mediante as 

cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06 de fevereiro de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001733-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMORIM SANTANA (REQUERENTE)

MARIA CELINA DE AMORIM SANTANA (REQUERENTE)

ANA LUIZA AMORIM SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA AMORIM SANTANA OAB - MT14767/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001733-94.2020 Ação: Alvará Judicial Autores: Ana Luiza Amorim 

Santana e Outros. Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que 

o feito se trata de “Alvará Judicial”. In casu, considerando que o nosso 

Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do 

Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que 

estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que 

nesta Comarca somente as Varas de Família e Sucessões têm 

competência para processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de 

família e sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária 

(destaquei). Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para 

processar o presente feito, pelo que determino a remessa destes autos a 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, 

mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06 de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001744-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO APARECIDO AGOCHE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINNE TOMAZI CARDOZO OAB - 699.895.161-20 (PROCURADOR)

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001744-26.2020 Ação: Cobrança de Complementação do Seguro 

Obrigatório Autor: Laercio Aparecido Agoche. Ré: Companhia Excelsior de 

Seguros. Vistos, etc. LAERCIO APARECIDO AGOCHE, com qualificação 

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

presente “Ação de Cobrança de Complementação do Seguro Obrigatório” 

em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, pessoa jurídica 

de direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Considerando os documentos de (ID 

28927190), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, CPC). 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, 06 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010643-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOVANIS ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA GOMES OAB - SP265959 (ADVOGADO(A))

IEDA MARIA PANDO ALVES OAB - SP125618 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NESIO TADEU CAPATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010643-47.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Barra do 

Bugres - MT Autor: Novanis Animal Ltda. Réu: Nesio Tadeu Capato. Vistos, 

etc. Considerando os termos do petitório de (ID 25665765), determino a 

devolução da presente Carta Precatória, mediante as cautelas de estilo 

(art.260 e parte final do art.268, ambos do Código de Processo Civil). 

Expeça-se o necessário. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009519-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT7010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TSA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009519-29.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Colíder - MT 

Autor: Vanderlei Gouveia. Réu: TSA Amazônia Logística Ltda Vistos, etc. 

Considerando o teor da certidão de (ID 24853935), determino a devolução 
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da presente Carta Precatória, mediante as cautelas de estilo. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 05 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1015642-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S QUIRINO DE MORAES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015642-43.2019 Ação: Tutela Provisória Antecipada em Caráter 

Antecedente Autor: S. Quirino de Moraes & Cia Ltda. Réu: Banco 

Bradesco S/A. Vistos, etc. Considerando a narrativa apresentada na 

exordial, bem como, pelos documentos acostados aos autos, não verifico 

nenhum elemento plausível para o bloqueio judicial (penhora online) da 

quantia discutida nos autos (Id. 27712896), especialmente por se tratar de 

medida excepcional nesta fase processual e de difícil reparação, assim, 

indefiro. Por fim, determino à serventia que certifique se decorreu o prazo 

para a parte autora aditar a inicial, conforme determinado no (ID 

26870751), após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 04 de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000436-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (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 

nº1000436-52.2020 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: 

Wellington Alves Lima. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. WELLINGTON ALVES LIMA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por 

Danos Morais” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

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

tutela provisória, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora em 

sua exordial que é consumidor de energia elétrica da Unidade 

Consumidora nº6/2187146-2; que, a ré suspendera o fornecimento de 

energia elétrica em razão do débito no valor de R$384,15 (trezentos e 

oitenta e quatro reais e quinze centavos), referente ao mês 12/2019; que, 

realizara o pagamento do débito retromencionado, conforme comprovante 

de (ID 28002261). Ademais, alega que a ré negou-se a restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica, em razão da existência de outros 

débitos; que, os débitos alegados pela ré são objetos de discussão das 

a ç õ e s  j u d i c i a i s  d e  n ° 1 0 0 9 4 9 0 - 1 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 3  e 

n°2010037-94.2019.811.0003. Por derradeiro, a parte autora requer em 

sede de tutela provisória de urgência que a ré restabeleça imediatamente 

o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, de 

sob pena de multa diária no valor de R$500.00 (quinhentos reais), nos 

termos do item ‘b’ de (ID 28001350, pág.07). D E C I D O: Considerando o 

documento de (ID 28001741), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Conforme se depreende da ação proposta pela autora, vê-se 

que os elementos carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do 

julgador do fato que se propõem. Assim, resta demonstrado, no caso 

vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

decorrente do não uso do direito desde logo. Por outro lado, o deferimento 

do pedido, prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se 

pode dizer em relação à autora. Assim, analisando detidamente os autos, 

vislumbra-se que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela 

antecipada. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 

DÉBITO PRETÉRITO. O corte no fornecimento de energia elétrica como 

meio de obrigar o usuário ao pagamento de débitos pretéritos extrapola os 

limites da legalidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70080288061, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 03/04/2019).” 

(TJ-RS - AI: 70080288061 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, 

Data de Julgamento: 03/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. É lícita, após aviso 

prévio, a interrupção no fornecimento de energia elétrica em razão do 

inadimplemento do usuário. Art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95. O corte 

amparado em dívida pretérita, contudo, revela-se abusivo e ilegítimo, pois 

constrange o consumidor ao pagamento, sem atender aos interesses da 

coletividade, em manifesta afronta ao disposto no art. 42 do CDC. Hipótese 

dos autos em que se encontram presentes os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, 

notadamente porque comprovada a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, uma vez que o débito exigido pela concessionária, a título de 

recuperação de consumo de energia elétrica, refere-se a períodos não 

atuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70077355444 

RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 26/06/2018, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/07/2018) (grifei) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que 

existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo (art.300, CPC). Sendo assim, hei por bem em 

deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência a fim de 

determinar que a ré restabeleça o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora sob o nº6/2187146-2, no prazo de (48h) 

quarenta e oito horas, sob pena de aplicação de astreintes no importe de 

R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se à 

importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações 

deste juízo. De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova 

requerido no item ‘d’ de (ID. 28001350, pág.07), 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 art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação a ser realizada no dia 08 de abril de 2020, às 09h30min, 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. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se de imediato (regime de plantão). 

Roo-MT, 05 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO
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Processo Número: 1014184-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ANDREY LOPES PADILHA (REQUERIDO)

FERNANDA DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014184-88.2019 Ação: Notificação Judicial Autor: Kappa 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. Réus: Mauro Andrey Lopes Padilha e 

Outra. Vistos etc. KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

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

“Ação de Notificação Judicial” em desfavor de MAURO ANDREY LOPES 

PADILHA e FERNANDA DE ALMEIDA SILVA, com qualificação nos autos, 

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

O: Primeiramente, acolho a emenda a inicial de (ID 27216140). Notifique-se. 

Efetivado o ato, certifique-se o Cartório, procedendo-se a entrega dos 

autos ao autor, na forma do artigo 729 do Código de Processo Civil. 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009499-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES MAIA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009499-38.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Campo 

Grande/MT Autor/Exequente: Banco do Brasil S/A. Réu/Executado: 

Francisco Alves Maia Neto. Vistos, etc. Considerando o teor da certidão 

de (ID 28573170), hei por bem devolver a presente Carta Precatória com 

fulcro no art.393 da CNGC deste Egrégio Tribunal. Remetam-se os autos 

ao Juízo Deprecante, mediante as cautelas de estilo (art.260 e parte final 

do art.268, ambos do Código de Processo Civil). Oficie-se o Juízo 

Deprecante. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06 

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

Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014054-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MADEIRA - TAMPOGRAFIA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANDIR ESPINDOLA DE SANTANA OAB - SP66560 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014054-98.2019 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Ricardo Madeira – Tampografia Epp. Executado: Ferreira Nobre & Cia Ltda 

Me. Vistos, etc. Considerando o petitório de (ID 26714604), hei por bem em 

deferir o pedido e, via de consequência, determino a remessa destes 

autos a um dos Juizados Especiais desta Comarca, mediante as cautelas 

de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 06 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014555-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMAIS PUBLICIDADE EIRELI (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 

nº1014555-52.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Multimais Publicidade Eireli. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. MULTIMAIS PUBLICIDADE EIRELI, com 

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

Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO 

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

privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos 

conclusos. Aduz a parte autora em sua exordial que é consumidora de 

energia elétrica da Unidade Consumidora nº6/2532514-3; que, a ré 

imputa-lhe débito no valor de R$2.818,29 (dois mil, oitocentos e dezoito 

reais e vinte e nove centavos), referente ao mês de julho/2019, com 

vencimento para o dia 30/07/2019, conforme documento de (Id 26149929, 

pág.02); que, a referida fatura corresponde à recuperação de consumo. 

Ademais, comprovara nos autos que se encontra adimplente com as 

faturas regulares referente aos meses de janeiro/2019 a outubro/2019. 

Por derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de 

urgência que a parte ré abstenha-se de suspender o fornecimento de 

energia elétrica, bem como, abstenha-se de incluir o nome e CPF da parte 

autora nos órgãos de restrição ao crédito, em razão da fatura discutida 

nos autos, sob pena de multa diária, nos termos do item ‘a’ (ID 26149904, 

pág.07). D E C I D O: O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Conforme se depreende da ação proposta pela autora, vê-se 

que os elementos carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do 

julgador do fato que se propõem. Assim, resta demonstrado, no caso 

vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

decorrente do não uso do direito desde logo. Por outro lado, o deferimento 

do pedido, prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se 

pode dizer em relação à autora. Assim, analisando detidamente os autos, 

vislumbra-se que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela 

antecipada, senão vejamos: A requerida, ao constatar a falha nos 

medidores de energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite 

uma fatura com os valores que ela entende serem devidos, compelindo 

seu cliente ao seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento 

de energia. Sabe-se que as concessionárias de serviço público, não 

podem se valer do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir 

os consumidores ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não 

retratam o consumo real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO 

PRETÉRITO. AUSENCIA DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E 

AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no 

julgamento do Resp. 772.489/RS, bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, 

assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa, a título de 

recuperação de consumo de meses, em face da essencialidade do 

serviço, posto bem indispensável à vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 04.05.06). E ainda: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 

DÉBITO PRETÉRITO. O corte no fornecimento de energia elétrica como 

meio de obrigar o usuário ao pagamento de débitos pretéritos extrapola os 

limites da legalidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70080288061, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 03/04/2019).” 
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(TJ-RS - AI: 70080288061 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, 

Data de Julgamento: 03/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. É lícita, após aviso 

prévio, a interrupção no fornecimento de energia elétrica em razão do 

inadimplemento do usuário. Art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95. O corte 

amparado em dívida pretérita, contudo, revela-se abusivo e ilegítimo, pois 

constrange o consumidor ao pagamento, sem atender aos interesses da 

coletividade, em manifesta afronta ao disposto no art. 42 do CDC. Hipótese 

dos autos em que se encontram presentes os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, 

notadamente porque comprovada a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, uma vez que o débito exigido pela concessionária, a título de 

recuperação de consumo de energia elétrica, refere-se a períodos não 

atuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70077355444 

RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 26/06/2018, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/07/2018) (grifei) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de 

elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de consumo 

entendido pela requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não 

deve prevalecer. Denota-se que o corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês. O fumus 

boni juris reside, dessa forma, na cobrança perpetrada a título 

recuperação de consumo conforme alegado pela parte autora, enquanto 

que o periculum in mora está fundado no dano (eventual suspensão do 

serviço prestado pela ré). Assim, defiro a tutela provisória de urgência 

suplicada na inicial para determinar que a empresa ré abstenha-se de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 

nº6/2532514-3, bem como, de incluir o nome e CPF da parte autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, em razão da fatura discutida nos autos de 

(ID 26149929, pág.02), sob pena de aplicação de astreintes no importe de 

R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se à 

importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações 

deste juízo. De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova 

requerido no item ‘d’ de (ID 26149904, pág.08), 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 art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação a ser realizada no dia 08 de abril de 2020, às 10h00min, 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, 06 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016950-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENICEIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-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 

nº1016950-17.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Geniceia Moreira. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. Vistos, etc. GENICEIA MOREIRA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

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

tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora em 

sua exordial que é consumidora de energia elétrica da Unidade 

Consumidora nº6/661664-3; que, soubera que seu nome e CPF foram 

indicados a protesto, em razão do suposto débito no valor de R$8.872,47 

(oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), 

com vencimento para o dia 30/08/2018; que, o referido débito trata-se de 

uma fatura de recuperação de consumo, a qual já fora declarada 

inexigível, conforme sentença de (ID 27674625 e ID 27674626); que, a ré 

tornara a cobrar o valor retromencionado nas faturas regulares da autora, 

conforme documento de (ID 27674624). Por derradeiro, a parte autora 

requer em sede de tutela provisória de urgência o cancelamento do 

registro de protesto existente, bem como, que a ré abstenha-se de 

suspender o fornecimento de energia elétrica, em razão da fatura no valor 

de no valor de R$8.872,47 (oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e 

quarenta e sete centavos), nos termos do item ‘a’ (ID 27674617, pág.11). D 

E C I D O: Considerando os documentos acostados nos autos, hei por bem 

em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 300 

do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme se depreende da ação 

proposta pela autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos 

autos convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. O corte no fornecimento 

de energia elétrica como meio de obrigar o usuário ao pagamento de 

débitos pretéritos extrapola os limites da legalidade. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080288061, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís 

Medeiros Fabrício, Julgado em 03/04/2019).” (TJ-RS - AI: 70080288061 RS, 

Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 03/04/2019, 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

09/04/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. 

É lícita, após aviso prévio, a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica em razão do inadimplemento do usuário. Art. 6º, § 3º, II, da Lei 

8.987/95. O corte amparado em dívida pretérita, contudo, revela-se 

abusivo e ilegítimo, pois constrange o consumidor ao pagamento, sem 
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atender aos interesses da coletividade, em manifesta afronta ao disposto 

no art. 42 do CDC. Hipótese dos autos em que se encontram presentes os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do 

CPC, notadamente porque comprovada a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, uma vez que o débito exigido pela concessionária, a título 

de recuperação de consumo de energia elétrica, refere-se a períodos não 

atuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70077355444 

RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 26/06/2018, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/07/2018) (grifei) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de 

elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de consumo 

entendido pela requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não 

deve prevalecer. Denota-se que o corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês. O fumus 

boni juris reside, dessa forma, na cobrança perpetrada a título 

recuperação de consumo conforme alegado pela parte autora, enquanto 

que o periculum in mora está fundado no dano (eventual suspensão do 

serviço prestado pela ré). Assim, defiro a tutela provisória de urgência 

suplicada na inicial para suspender os efeitos do protesto indicado em 

desfavor da parte autora, no importe de R$8.872,47 (oito mil, oitocentos e 

setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), bem como, para 

determinar que a ré abstenha-se de suspender o fornecimento de energia 

elétrica da Unidade Consumidora da autora, em razão da fatura no valor 

de R$8.872,47 (oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e sete 

centavos), até ulteriores deliberações deste juízo. Ademais, determino 

expedição de ofício ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos desta 

comarca, para que suspendam os efeitos do protesto do título supra 

identificado registrado em nome da parte autora (art.297, CPC). De outro 

norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘f’ 

de (ID 27674617, pág.12), 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 art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 08 de abril de 2020, às 10h30min, 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, 06 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010231-19.2019.8.11.0003

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:

VITOR SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010231-19.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni Financeira 

S/A. Réu: Vitor Silva. Vistos, etc. OMNI FINANCEIRA S/A, pessoa jurídica 

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

e Apreensão” em desfavor de VITOR SILVA, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda a inicial de (ID 

25452602). Considerando-se a documentação juntada que comprova a 

mora do devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 

1º do artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 

10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante 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 (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 06 de 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012495-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO OAB - SP0104920A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIES LOPES DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1012495-09.2019 Ação: Busca e Apreensão Autora: Tradição 

Administradora de Consórcio Ltda. Ré: Elies Lopes de Farias. Vistos, etc. 

TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, pessoa jurídica de 

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

Apreensão” em desfavor de ELIES LOPES DE FARIAS, com qualificação 

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

E C I D O: Considerando-se a documentação juntada que comprova a mora 

da devedora, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com a autora. Nos termos do § 

1º do artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 

10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante 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 (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 06 de 
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fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014056-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS PEREIRA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1014056-68.2019 Ação: Busca e Apreensão Autora: BV Financeira S.A. – 

Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: José Marcos Pereira 

Magalhães. Vistos, etc. BV FINANCEIRA 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 JOSÉ 

MARCOS PEREIRA MAGALHÃES, com qualificação nos autos, sobreveio o 

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

acolho a emenda a inicial de (fls.24/45 – correspondência ID 26482399 a 

ID 26482403). Considerando-se a documentação juntada que comprova a 

mora do devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com a autora. Nos termos do § 

1º do artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 

10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante 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 (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 06 de 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015632-96.2019.8.11.0003

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:

IRAN SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1015632-96.2019 Ação: Busca e Apreensão Autora: BV Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Iran Silva do Nascimento. 

Vistos, etc. BV FINANCEIRA 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 IRAN 

SILVA DO NASCIMENTO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando-se a 

documentação juntada que comprova a mora do devedor, defiro, 

liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a autora. Nos termos do § 1º do artigo 3º do 

Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 10.931 de 02 de 

agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária”. No prazo acima mencionado, o devedor fiduciante 

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 (§2º, com redação dada pela Lei n. º 

10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp nº 1446961 STJ). Neste 

caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. De outro 

norte, fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do 

Juízo até esgotado o prazo acima consignado. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da 

liminar (§3º, com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que 

a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado 

da faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 06 de 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015509-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAISA MICHELLE RODRIGUES MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1015509-98.2019 Ação: Busca e Apreensão Autora: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi 

Sul MT. Ré: Kaísa Michelle Rodrigues Marques. Vistos, etc. COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUL MT, pessoa jurídica de direito privado, ingressara 

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

KAÍSA MICHELLE RODRIGUES MARQUES, com qualificação nos autos, 

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

Considerando-se a documentação juntada que comprova a mora da 

devedora, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a autora. Nos termos do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 

10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante 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 (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 
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com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 06 de 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016205-37.2019.8.11.0003

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:

LUCILENE VIANA DA SILVA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016205-37.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Lucilene Viana da Silva 

Gonçalves. Vistos, etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

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

presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de LUCILENE VIANA 

DA SILVA GONÇALVES, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

de busca e apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando-se a documentação juntada que comprova a mora do 

devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 

10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante 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 (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 06 de 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000002-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MATHEUS SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000002-63.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamento S/A. Réu: Felipe Matheus Silva Fernandes. Vistos, etc. 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, pessoa jurídica de direito 

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

Apreensão” em desfavor de FELIPE MATHEUS SILVA FERNANDES, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando-se a 

documentação juntada que comprova a mora do devedor, defiro, 

liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 1º do artigo 3º do 

Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 10.931 de 02 de 

agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária”. No prazo acima mencionado, o devedor fiduciante 

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 (§2º, com redação dada pela Lei n. º 

10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp nº 1446961 STJ). Neste 

caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. De outro 

norte, fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do 

Juízo até esgotado o prazo acima consignado. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da 

liminar (§3º, com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que 

a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado 

da faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 06 de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016194-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

KARLLA KELLER LOPES OAB - MT26318/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 nº 

1016194-08.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Milena 

Lopes. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. 

Vistos, etc. MILENA LOPES, 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: Inicialmente, acolho a emenda a inicial de (fls.64/101 – 

correspondência ID 27390791 a ID 27391246). Considerando os 

documentos de (ID 27191247), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, CPC). 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, 06 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014452-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 25 de 303



THIAGO MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELEM BARCELOS RIBEIRO OAB - MT18457/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES THEODORO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1014452-45.2019 Ação: Monitória Autor: Thiago Mendes dos Santos. Réu: 

Rafael Alves Theodoro. Vistos, etc. THIAGO MENDES DOS SANTOS, com 

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

Monitória” em desfavor de RAFAEL ALVES THEODORO, com qualificação 

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

conclusos. D E C I D O: Inicialmente, acolho a emenda a inicial de (fls.15/26 

– correspondência ID 27665565 e ID 27665568). Considerando o 

documento de (fls.16/26 – correspondência ID 27665568), hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). A pretensão visa 

ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art.700 CPC). 

Defiro, pois, de plano, a expedição de mandado, com prazo de (15) quinze 

dias, nos termos do pedido inicial, anotando-se, nesse mandado que, caso 

o réu cumpra, ficará isento de custas, entretanto, estes, para o caso de 

não cumprimento são fixados honorários advocatícios na razão de 05% 

(cinco por cento), sobre o valor atribuído à causa (art.701, caput e §1º, do 

CPC). Conste, ainda, na carta (art.700, §7º e art.246, I, CPC), que, nesse 

prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, caso não haja 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art.701, §2º e art.702, CPC). 

Expeça-se mandado. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 06 de fevereiro de 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000493-70.2020.8.11.0003

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:

ROBERTO DA SILVA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000493-70.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamento S/A. Réu: Roberto da Silva Cruz. Vistos, etc. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

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

desfavor de ROBERTO DA SILVA CRUZ, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando-se a documentação juntada que 

comprova a mora do devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos 

termos do § 1º do artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada 

pela Lei n. º 10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada 

a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante 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 (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 06 de 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016461-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016461-77.2019 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Luciene Soares de 

Lima. Ré: Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico. Vistos, 

etc. LUCIENE SOARES DE LIMA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer” em desfavor de 

UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que possui contrato 

com a ré, a qual presta serviço de saúde através do contrato 

nº431.781/005; que, atrasara o pagamento da parcela com vencimento 

para o dia 10/04/2019; que, soubera que seu contrato fora 

suspenso/encerrado, em razão do atraso no pagamento da parcela 

retromencionada; que, não fora notificada acerca da rescisão do contrato. 

Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, a 

fim de que a ré restabeleça o plano de saúde da autora (Unimed Plus 

Particular Nacional - contratado em 05/12/2000), no prazo de (24) vinte e 

quatro horas, sob pena de multa diária no valor de R$400,00 

(quatrocentos reais), nos termos do (Id. 27380030, pág. 18). D E C I D O: O 

artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória 

pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou 

evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a 

verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado 

à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: “Agravo de instrumento – Plano de saúde 

– Rescisão contratual – Inadimplemento – Tutela deferida para o 

restabelecimento do contrato entre as partes – Conduta da operadora nas 

etapas de cobrança que geram dúvidas acerca da efetiva rescisão 

postulada, sendo prudente aguardar a instrução processual - Decisão 

mantida – Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 22672553020188260000 SP 

2267255-30.2018.8.26.0000, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de 

Julgamento: 06/02/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

06/02/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA COM PEDIDO 

DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CANCELAMENTO DE SEGURO 

SAÚDE. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO MAGISTRADO A QUO. RECURSO DA 

PARTE AUTORA PRETENDENDO O RESTABELECIMENTO DO SEGURO 

SAÚDE. IDOSOS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS E SUA 

FUNÇÃO SOCIAL. EXCEPCIONAL DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA 

CONDICIONADA AO DEPÓSITO DAS PARCELAS EM ATRASO E 

ENCARGOS DA MORA. PROVIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 

557, § 1º-A, DO CPC.” (TJ-RJ - AI: 00390812920158190000 RIO DE 

JANEIRO CAPITAL 22 VARA CIVEL, Relator: MARIA ISABEL PAES 

GONCALVES, Data de Julgamento: 23/07/2015, VIGÉSIMA QUINTA 
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CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 27/07/2015) Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC). Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido 

de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contrato 

n°431-781/005, no prazo de (72) setenta e duas horas, sob pena de 

aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia 

de descumprimento, limitando-se à importância de R$3.000,00 (três mil 

reais), até ulteriores deliberações deste juízo. Todavia, condiciono o 

cumprimento da tutela provisória de urgência à comprovação nos autos da 

quitação das parcelas referente ao período de novembro/2018 a 

maio/2019, eis que ausente tal informação nos autos, bem como, à 

comprovação nos autos da consignação da importância correspondente à 

parcela vencida (junho/2019) e vincendas durante o curso da lide. De 

outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no 

item ‘5’ de (ID 27380030, pág.18), 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 08 de abril de 2020, às 11h00min, 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 07 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009902-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA CHABATURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009902-07.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Elzira Chabatuba. Réu: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A. 

Vistos, etc. ELZIRA CHABATUBA, com qualificação nos autos, ingressara 

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

Débito” em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

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

de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a autora que 

não possui qualquer relação contratual com a ré; que soubera estar seu 

nome e CPF inscritos nos órgãos de restrição ao crédito, em razão de um 

suposto débito no valor de R$5.950,00 (cinco mil e novecentos e 

cinquenta reais), referente ao contrato n° 020030011245000, conforme 

documento de (ID 23709295). Por derradeiro, requer que seja deferida a 

tutela provisória de urgência, a fim de que seja excluído o nome e CPF da 

autora dos órgãos de restrição ao crédito, em razão do débito discutido 

nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do item ‘a’ de (ID 23708511, pág.12). D E C I D O: 

Primeiramente, defiro o pedido de (ID 26687962). O artigo 294 do Código 

de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em 

urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito 

necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, 

bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que 

verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das 

afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais 

elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a tutela 

jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, 

quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo 

provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - 

DEFERIMENTO - PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. - 

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, há que se conceder a tutela de 

urgência para retirada do nome da parte dos órgãos de proteção ao 

crédito.” (TJ-MG - AI: 10000180868721001 MG, Relator: Domingos Coelho, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - NEGATIVA SOBRE A DÍVIDA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - 

ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS - PRESENÇA 

- RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil de 2015, a tutela de urgência será concedida quando estiverem 

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

resultado útil do processo. - Preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, esta deve ser deferida.” 

(TJ-MG - AI: 10000170092373001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 20/08/0017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/08/2017) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que 

existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento 

do pedido, prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever o nome 

da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito se constatado durante 

a instrução processual que o débito é devido. Assim, hei por bem em 

deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a 

exclusão do nome e CPF do autor dos órgãos de restrição ao crédito, em 

razão do débito no valor de R$5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta 

reais), referente ao contrato n° 020030011245000, conforme documento 

de (ID 23709295), até ulteriores deliberações deste juízo. Deixo de aplicar 

multa por descumprimento e, via de consequência, determino que seja 

expedido ofício ao SPC/SERASA para que procedam a suspensão dos 

efeitos da negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). De 

outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no 

item ‘d’ de (ID 23708511, pág.12), 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 13 de abril de 2020, às 08h00min, 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 07 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013752-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES OAB - MT23909/O 
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(ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013752-69.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Ademar Rodrigues da Silva. Réu: Aymoré Crédito Financiamento e 

Investimento S/A. Vistos, etc. ADEMAR RODRIGUES DA SILVA, com 

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

Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. 

Aduz o autor que soubera estar seu nome e CPF inscritos nos órgãos de 

restrição ao crédito, em razão de um suposto débito no valor de 

R$8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), referente ao contrato 

n°00000020030100516000, conforme documentos de (ID 25662745 e ID 

25662747); que, não reconhece tal obrigação como sendo sua. Por 

derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, a fim 

de que seja excluído o nome e CPF do autor dos órgãos de restrição ao 

crédito, em razão do débito discutido nos autos, sob pena de multa diária, 

nos termos do item ‘3’ de (ID 25662326, pág.10). D E C I D O: Considerando 

os documentos de (ID 25662338 e ID 25662340), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 294 do Código de 

Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em 

urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito 

necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, 

bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que 

verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das 

afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais 

elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a tutela 

jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, 

quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo 

provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - 

DEFERIMENTO - PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. - 

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, há que se conceder a tutela de 

urgência para retirada do nome da parte dos órgãos de proteção ao 

crédito.” (TJ-MG - AI: 10000180868721001 MG, Relator: Domingos Coelho, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - NEGATIVA SOBRE A DÍVIDA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - 

ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS - PRESENÇA 

- RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil de 2015, a tutela de urgência será concedida quando estiverem 

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

resultado útil do processo. - Preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, esta deve ser deferida.” 

(TJ-MG - AI: 10000170092373001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 20/08/0017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/08/2017) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que 

existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento 

do pedido, prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever o nome 

da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito se constatado durante 

a instrução processual que o débito é devido. Assim, hei por bem em 

deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a 

exclusão do nome e CPF do autor dos órgãos de restrição ao crédito, em 

razão do débito no valor de R$8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), 

referente ao contrato n°00000020030100516000, conforme documentos 

de (ID 25662745 e ID 25662747), até ulteriores deliberações deste juízo. 

Deixo de aplicar multa por descumprimento e, via de consequência, 

determino que seja expedido ofício ao SPC/SERASA para que procedam a 

suspensão dos efeitos da negativação do nome e CPF da parte autora 

(art.297, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da 

prova requerido no item ‘4.1’ de (ID 25662326, pág.10), 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 13 de abril de 2020, às 

08h30min, 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009774-84.2019.8.11.0003

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:

RICARDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009774-84.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Ricardo da Silva. Vistos, etc. 

BV FINANCEIRA 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 RICARDO DA SILVA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando-se a 

documentação juntada que comprova a mora do devedor, defiro, 

liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 1º do artigo 3º do 

Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 10.931 de 02 de 

agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária”. No prazo acima mencionado, o devedor fiduciante 

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 (§2º, com redação dada pela Lei n. º 

10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp nº 1446961 STJ). Neste 

caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. De outro 

norte, fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do 

Juízo até esgotado o prazo acima consignado. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da 

liminar (§3º, com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que 

a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado 

da faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 07 de 
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fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003990-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON HENRIQUE FERNANDES MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1003990-97/2017 Ação: Cobrança Autor: Jefferson Henrique Fernandes 

Miranda. Ré: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Vistos, etc. 

JEFFERSON HENRIQUE FERNANDES MIRANDA, com qualificação nos 

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

“Ação de Cobrança” em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que o 

autor fora vítima de acidente de trânsito ocorrido em 14.01.2017” 

Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as 

irregularidades, entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme 

certidão (fl.70). É o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente 

intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não carreou os 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, conforme 

determinado à (fl.51). Como se sabe, para o indeferimento da petição 

inicial é desnecessária a intimação pessoal da parte interessada. Nesse 

sentido: "desnecessária a intimação pessoal das partes, na hipótese de 

extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda a 

inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “PROCESSUAL 

CIVIL - PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL 

- NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO 

ÚNICO; 295 VI E 267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - NÃO 

CONHECIMENTO - PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado para 

emendar a petição inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o Apelante 

não cumpriu integralmente a diligência, porquanto, correto o indeferimento 

da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito na forma 

preconizada do artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 295, VI, e 267, I, 

todos do CPC. Impende ressaltar a desnecessidade da intimação pessoal, 

eis que a publicação em nome do advogado constituído nos autos é o 

quanto basta, sendo este o entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes 

-Recurso não conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 

200951010052733, Des. Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) 

Assim, considerando-se que a parte autora devidamente intimada a 

emendar a inicial assim não procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face 

ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de 

mérito o processo aforado por JEFFERSON HENRIQUE FERNANDES 

MIRANDA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, com fulcro no art. 321, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que indefiro a petição inicial. Custas pela parte autora. Façam-se as 

anotações em conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem honorários haja vista que não houve 

a citação da parte contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais 

formalidades de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 19 de outubro de 2017. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001283-88.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Edna Pereira de Carvalho Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A Vistos, etc... EDNA PEREIRA DE CARVALHO, 

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

juízo com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica c/c Indenização por Danos Morais' em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo: “Que, é 

titular da unidade consumidora n° 6/105932-8; que, foi surpreendida com 

uma fatura de consumo de energia, com vencimento para o dia 16 de abril 

de 2017, no valor de R$ 954,51 (novecentos e cinquenta e quatro reais, 

cinquenta e um centavos), com vencimento para o dia 08 de abril de 2018 

correspondente ao consumo de 1301 Kw/h; que, conforme histórico, o 

consumo de energia mensal do autor, nos últimos meses, se mantém na 

média de 50 a 371 Kw/h; que, procurou solucionar a questão de forma 

amigável, não obteve êxito; que, a ré deve ser condenada em indenizar a 

autora por dano moral, tendo em vista o transtorno consubstanciado na 

cobrança indevida, bem como ameaça de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, devendo, por isso, ser condenada a pagar 20 salários 

mínimos, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da 

empresa ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à 

causa o valor de R$ 19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta 

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

de antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum recurso, 

sendo designado dia e horário para audiência de conciliação, a qual se 

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

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

“Que, o faturamento originado das faturas reclamadas pelo autor decorreu 

de seu efetivo consumo; que, não há irregularidade no procedimento da 

empresa ré ao faturar o consumo da unidade consumidora nos meses 

reclamados, eis que agiu dentro do estrito cumprimento de seu dever, 

registrando o consumo que efetivamente foi confirmado pela leitura 

constante do equipamento de medição; que, os valores que constam das 

faturas questionadas equivalem a prestação pelo serviço da ré, bem como 

o parcelamento embutido, sendo impossível estabelecer um valor fixo, 

desvinculado do consumo, como pretende a parte autora, em total 

desrespeito ao contrato; que, não há que se falar em dano moral, assim, 

requer a improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus da 

sucumbência. Ingressou com pedido de reconvenção. Junta documentos”. 

Sobre a contestação, houve manifestação do autor. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento 

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

D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez 

que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para 

dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento 

antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Edna Pereira der Carvalho aforou a presente ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A, caracterizado pela fatura no valor de R$ 954,51 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais, cinquenta e um centavos), respectivamente, as 

quais representam valores motivados pelas faturas arbitradas 

unilateralmente, bem como reparação de danos morais, experimentando, 

com tais fatos prejuízos de ordem moral. Analisando as razões de fato e 

de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que 

pese a versão defensiva trazida na peça de ingresso, entendo que não há 

provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos 

narrados na exordial, devem ser debitados à empresa ré, que tomou as 

providência necessárias que o caso, naquele momento exigia. Pois bem. 

Conforme se extrai da inicial, a presente ação de nulidade de cobrança 

questiona um débito de energia elétrica imputado à autora, no valor de R$ 
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954,51 (novecentos e cinquenta e quatro reais e um centavos), referente 

a uma fatura. Ou seja, pelo que consta da referida fatura, o débito 

questionado pela autora não se refere a acerto de faturamento de energia 

decorrente de apuração de irregularidade no medidor, mas ao próprio 

consumo de energia apurado em leitura realizada pela empresa ré no 

medidor 6/105932-8. Assente-se, a empresa ré, na contestação, 

esclareceu que, na unidade consumidora da autora, não foi detectado 

irregularidade no medidor de energia, que registrou o consumo nos meses 

mencionados na inicial, e que embasou a cobrança questionada na 

presente ação. Se o débito questionado na ação não se refere a acerto de 

faturamento de energia decorrente de apuração de irregularidade no 

medidor, mas à cobrança pelo consumo de energia registrado no aparelho, 

não há obrigação de prévia instauração de processo administrativo, com 

garantia do contraditório e da ampla defesa. Tal exigência existe quando a 

energisa apura irregularidade em medidor e pretende cobrar o usuário por 

energia consumida e não faturada. Exigir contraditório, ampla defesa e 

participação do usuário no procedimento de cobrança de energia cujo 

consumo foi registrado no medidor inviabilizaria a própria prestação do 

serviço, pois a energisa estaria obrigada a instaurar um procedimento 

mensal para realizar a cobrança de todos os usuários, o que é 

inimaginável. Ademais, sequer há razão para o autor se insurgir contra a 

atribuição de presunção relativa a ato praticado pela empresa ré, porque a 

ação, repito, não questiona débito apurado a partir da constatação de 

irregularidade no medidor por funcionário da Energisa. A emissão da 

fatura em desfavor da autora se deu com base na leitura do consumo 

mensal apurado na unidade consumidora, tal como prevê os artigos 84 e 

88 da resolução 414/2010 da ANEEL. Se a autora entende que existia 

algum defeito no medidor que tenha gerado, aumento indevido do consumo 

registrado, deveria ter produzido prova de sua alegação, por se tratar de 

fato constitutivo de seu direito. E não se alegue que o autor faz jus à 

inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, porque tal dispositivo exige, para tal medida, que 

seja verossímil a alegação ou que o consumidor esteja na condição de 

hipossuficiente, o que não se verifica no caso. A prova pericial na unidade 

consumidora que estava instalado no momento em que foi apurado o 

consumo de 1301 KWH, que gerara a cobrança da fatura questionada, e 

que poderia evidenciar eventual defeito no aparelho e registro acima do 

normal, não era de difícil realização por parte do consumidor, já que o 

medidor estava em seu poder. Além disso, não há alegação da autora 

capaz de demonstrar a probabilidade do direito invocado, pois ele faz 

questionamentos genéricos sobre o valor da cobrança. Não se pode 

perder de vista que o débito questionado na presente ação se refere a 

energia registrada efetivamente na unidade consumidora instalada na 

residência da autora, sendo ônus do autor comprovar que havia defeito no 

referido aparelho, o que, como visto, não ocorreu. Por fim, como o débito 

discutido não diz respeito a acerto de faturamento de energia decorrente 

de apuração de irregularidade no medidor, mas à cobrança pelo consumo 

de energia registrado no aparelho, não procede a pretensão da autora de 

recebimento de indenização por dano moral. O dano moral constitui 

prejuízo decorrente da dor imputada à pessoa, em razão de atos cujas 

consequências ofendem, indevidamente, seus sentimentos, provocando 

constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações na esfera interna 

pertinente à sensibilidade moral, definindo-o José Eduardo Callegari Cenci, 

inspirado em Wilson Melo da Silva, "como aquele que diz respeito às 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural - não jurídica - em seu 

patrimônio de valores exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. 

Na conformidade desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto 

ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à 

vítima por atos ilícitos, e face de dadas circunstâncias...", acentuando 

esse doutrinador que o “Dano moral é, em síntese, o sofrimento 

experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por 

outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito." ("Considerações 

sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46). Como frisado 

anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no art. 186 

do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a 

outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma que o dever 

ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. Carvalho dos 

Santos ensina que: "O essencial para ver a responsabilidade civil não é 

somente a imputabilidade; é preciso também que o fato seja culposo, isto 

é, contrário ao direito. A palavra culpa é empregada aí não no seu sentido 

restrito, mas no seu significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso 

legislador, não se afastando da doutrina tradicional, conserva a 

responsabilidade civil com fundamento na culpa, provocada ou presumida, 

não acolhendo a nova teoria da responsabilidade sem culpa, tal como quer 

"Unger", e outros juristas de não menor porte." ("Código Civil Brasileiro 

Interpretado", vol. III, 15ª edição, pág. 320/321). O dever de indenizar, 

como é sabido, nasce da conjugação de três elementos, quais sejam, a 

existência do dano resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal 

entre o primeiro e o segundo. No caso do dano moral, é notório que não se 

exige a prova efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado 

advenha de ato ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva 

ocorrência do fato gerador do pleito de dano moral. Além disso, para 

configurar o dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação, sensibilidade exacerbada. Só deve ser reputado como causador 

do dano moral o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor 

física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Pois bem. Tratando-se 

a energia elétrica de bem indispensável às pessoas, fornecida por meio de 

serviço público subordinado ao princípio da continuidade da prestação, 

consideram-se incontroversos e passíveis de indenização os transtornos 

e os aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado 

de usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida 

suspensão do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço. Nesse 

ínterim, é cediço que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo 

praticado pela ré que gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, 

que se entende lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido 

(material ou moral) e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí 

advindo. Ou seja, desde que efetivamente verificado o dano, a sua 

reparação é devida, encontrando proteção no texto constitucional, como 

direito fundamental, independente dos reflexos patrimoniais advindos do 

referido dano. O Prof. Yussef Said Cahali tece interessantes 

considerações acerca do conceito de dano moral: (...) é a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte 

efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que 

provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) 

e dano moral puro (dor, tristeza, etc.) (...)". (Dano Moral. Editora Revista 

dos Tribunais. São Paulo 1998, 2ª edição. p. 20). Com efeito, o ônus da 

prova do dano moral é de quem o alega, cumprindo, à autora, a 

incumbência de comprovar a ocorrência do ato ilícito, o dano causado e o 

nexo causal entre o ato e o dano, nos termos do estabelecido no art. 373, 

I, do Código de Processo Civil. Analisando detidamente os documentos 

trazidos ao processo, extrai-se que o dano moral declarado pela 

requerente não restou comprovado. A meu ver, a emissão da cobrança de 

suposto débito existente não importa, automaticamente, em reparação por 

dano moral. Nessa linha, vê-se que a autora não logrou êxito em 

demonstrar a ocorrência de efetivo dano moral, não havendo qualquer 

comprovação de que os seus atributos da personalidade tenham sido 

violados a ponto de causar-lhe constrangimentos, perturbações, ou 

desequilíbrios psíquicos. Mera alegação de abalo moral não se mostra 

suficiente à configuração do dano. Sobre o tema, eis a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CEMIG - VIOLAÇÃO DO 

MEDIDOR - AUSÊNCIA DE FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - 

COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - DANOS MORAIS - NÃO 

CABIMENTO - SENTENÇA REFORMARA EM PARTE. A aplicação do art. 72 

da Resolução nº456/2000 da ANEEL depende, pela própria redação do 

preceito normativo, de matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem 

de haver comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter 

havido qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos 

históricos de consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do 

medidor constitui elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica 

a manutenção da sentença, que declarou indevida a cobrança realizada 

pela CEMIG. Não obstante, é certo que a mera cobrança do débito não dá 

ensejo à indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0435.10.000747-3/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

14/08/2013). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

CEMIG - FRAUDE NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
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AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DO APARELHO DE MEDIÇÃO - 

UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMO DE ENERGIA NÃO 

FATURADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

INDEVIDA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFLEXO NA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. - A cobrança de valores referentes a suposto erro na 

medição, devido a constatação de violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica, deve ser acompanhada de comprovação 

técnica do prejuízo da prestadora. A mera violação do lacre de segurança 

não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia, com a participação do 

consumidor, para ser demonstrada, sob pena de violação dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. - O dever de indenizar por danos 

morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos, bem 

como de sua relevância no plano subjetivo. Nesse contexto, o mero envio 

de cobranças indevidas à residência do autor não tem o condão de 

caracterizá-lo, quando não evidenciado qualquer prejuízo extrapatrimonial 

relevante. - Nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, no 

processo em que cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0702.11.029494-0/001 - Relª. Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade 

- Pub. em 07/03/2013). Em sendo assim, a pretensão da autora em ser 

indenizada por dano moral por ameaça de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica não é o bastante, mesmo porque, a mesma restou obstada 

pela decisão (fl.54/57 ID-19236210). Quanto ao pedido de indenização em 

face do lançamento do nome da autora no cadastro de inadimplentes, não 

tem como prevalecer, pois, é sabido que as empresas e instituições 

financeiras podem levar o nome do devedor junto ao cadastro de 

inadimplentes, quando o devedor não honrar o compromisso na data 

aprazada, inclusive cadastrá-lo em outros registros de restrição de crédito 

é o caso do exercício regular de um direito, mesmo causando 

constrangimento ou dor psíquica a outrem, não serão responsabilizadas, 

vez que acobertadas pelo disposto no artigo 188 do Código Civil, 

entretanto, é sabido também que, o uso abusivo do direito, isto é, aquele 

feito com desvio de sua função natural, para transformar-se em veículo do 

único propósito de lesar outrem, equipara-se ao ato ilícito e, como tal, 

enquadra-se na hipótese prevista no artigo 186 do Código Civil, 

acarretando para o agente o dever de reparar integralmente o prejuízo 

imposto ao ofendido. No caso posto à liça, tinha a empresa ré, em suas 

mãos, uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 954,51 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais, cinquenta e um centavos), com vencimento para 

o dia 08 de agosto de 2018, a qual não fora quitada, em sendo assim, a ré 

lançou o nome da autora no cadastro de inadimplentes, no exercício 

regular, pois, até então, havia regularidade, sendo que a sua 

inexigibilidade ocorreu quando da prolação desta decisão, portanto, não 

há que se falar em ilegalidade, razão pela qual, não há que se falar em 

indenização. O pedido de reconvenção. Pelo que se constata da certidão 

de (fl.189 – ID 26866572), a empresa ré não efetuou o recolhimento das 

custas referente ao pedido de reconvenção. A despeito de a ré não ter 

efetuado o pagamento das custas da reconvenção, tenho que tal falta não 

implica em extinção pura e simples do pedido, e nem impede o 

prosseguimento normal do feito, pois, tal qual qualquer despesa 

processual, pode ser paga ao final do processo, pela parte sucumbente. 

Nesse sentido a jurisprudência: “RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS - REJEIÇÃO. MÉRITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL E 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL MANTIDA - As custas 

processuais quando do ingresso da ação não se confunde com o preparo 

do recurso, que deverá ser realizado com a interposição do apelo, sob 

pena de deserção. Já o pagamento das custas processuais poderá ser 

realizado no final do processo, com a respectiva cobrança das despesas 

processuais às partes. (...) (TJMG - Apelação Cível 

1.0479.14.007426-7/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2016, publicação da súmula em 

29/04/2016). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA NO CADASTRO DE 

DEVEDORES - RECONVENÇÃO - PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO 

- REJEITAR - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

RECONVENCIONAIS - PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO - 

POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - LITIGÂNCIA - MÁ FÉ - REDUÇÃO - 

POSSIBILIDADE - OFÍCIO A OAB - NÃO CABIMENTO - As formalidades 

processuais hão de ser mitigadas pelos demais princípios direito buscando 

a efetividade do processo, tais como a razoável duração do processo, 

devido processo legal e, pas de nullite sans grief.- As custas processuais 

podem ser recolhidas ao final do processo pela parte sucumbente, de 

modo não há óbice ao andamento do feito o não pagamento imediato do 

preparo reconvencional. - Comprovada a existência de vínculo jurídico 

entre as partes e a origem do débito, a negativação caracteriza-se como 

exercício regular do direito da apelada. - Evidenciada a má-fé do apelante, 

que alterou a verdade dos fatos ao alegar em sua inicial que desconhecia 

o débito, sendo que restou comprovada a relação jurídica entre as partes 

e a origem do débito. - A multa por litigância de má-fé deve ser razoável e 

condizente com condições financeiras do apelante e as naturezas punitiva 

e indenizatória da penalidade. - Não sendo verificados indícios de má fé 

dos próprios advogados, não cabe envio de ofício disciplinar à OAB. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.136660-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro 

Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da 

súmula em 21/03/2019) Em primeiro plano, insta ressaltar que, nos termos 

do art. 315, do CPC/73, a conexão com a ação principal ou com o objeto da 

defesa constitui o requisito essencial para a propositura da reconvenção, 

in verbis: "O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que 

a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da 

defesa." Sobre a razão deste instituto, leciona Humberto Theodoro Júnior, 

in Curso de Direito Processual Civil, 44ª ed., Ed. Forense, pág. 428. "O 

fundamento do instituto está no princípio da economia processual, com o 

que se procura evitar a inútil abertura de múltiplos processos entre as 

mesmas partes, versando sobre questões conexas, que muito bem 

poderiam ser apreciadas e decididas a um só tempo." A lei não faz 

qualquer ressalva sobre o cabimento da reconvenção em ações que 

obedeçam a procedimentos especiais, sendo, pois, perfeitamente cabível 

a sua propositura em feitos de rito especial, desde que ocorra a conexão 

com a causa principal ou com os fundamentos da resposta. Nesse 

sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, no livro Código de 

Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor, 3ª edição, editora RT, p. 962, lecionam: "2. Possessória e 

reconvenção. Se o réu de possessória pretender outra coisa que não a 

proteção possessória ou a indenização pelos danos oriundos do esbulho 

ou turbação, deverá fazê-lo pelo meio da ação declaratória incidental (RP 

11/12), ou pela via reconvencional (Fornaciari Jr., Da reconvenção no 

direito processual civil brasileiro, 2ª ed., SP, 1983, n. 38. p. 137), pois na 

contestação somente poderá pedir o que a lei autoriza: a proteção 

possessória e a indenização por perdas e danos." (Nery, RP 52/170). 

Sobre a matéria, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RECONVENÇÃO - POSSIBILIDADE - DIVIDA 

QUITADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - OCORRÊNCIA - JUROS DE 

MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. - Pretendendo a parte 

indenização pelos danos morais a via adequada é a reconvenção, vez 

que tal caso não se encontra abarcado pelo art. 922 do CPC. (...) (TJMG - 

Apelação Cível 1.0105.08.271211-5/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de 

Lourdes Rodrigues, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2014, 

publicação da súmula em 14/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL - COISA 

JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA - CABIMENTO DE RECONVENÇÃO EM 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES REJEITADAS - 

AUSÊNCIA DE ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - LITIGANCIA DE MÁ 

FÉ - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) - Em que pese a 

possibilidade de pedido contraposto na ação de reintegração de posse, 

não há vedação legal para a interposição da ação de reconvenção. (...). 

(TJMG - Apelação Cível 1.0529.11.000756-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz 

Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, 

publicação da súmula em 04/07/2014) Portanto, resta patente que o único 

requisito exigido pelo Código de Processo Civil de 1973 para o cabimento 

da ação reconvencional é a sua conexão com a causa principal ou com os 

fundamentos da defesa apresentada. No caso em desate, busca a ré 

reconvinte seja reconhecida a fatura objurgada como sendo líquida, certa 

e exigível no valor de R$ 954,51 (novecentos e cinquenta e quatro reais, 

cinquenta e um centavos), assim, deve o pedido ser rejeitado de plano, 

arcando com os encargos da sucumbência. Por fim, em relação aos 

honorários devidos na ação principal e na reconvenção, o Superior 

Tribunal de Justiça pacificou entendimento, com o qual coaduno, de que "a 
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reconvenção constitui ação autônoma; dessa forma, são devidos os 

honorários em razão da sucumbência, independentemente do resultado da 

ação principal". Nesse sentido: "... RECONVENÇÃO - AUTONOMIA - 

HONORÁRIOS - CABIMENTO. (...) 2. A reconvenção constitui ação 

autônoma; dessa forma, são devidos os honorários em razão da 

sucumbência, independentemente do resultado da ação principal. 

Precedentes: AgRg no Ag 690.300/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta 

Turma, julgado em 13.11.2007, DJ 3.12.2007, p. 311; AgRg no REsp 

753.095/DF, Rel. Min. Castro Meira, Terceira Turma, julgado em 23.8.2007, 

DJ 10.9.2007, p. 228; e EDcl no REsp 468.935/SP, Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 24.8.2004, DJ 4.10.2004, p. 

283. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 614.617/DF, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2009, 

DJe 29/06/2009). Em sendo assim, o caminho a ser trilhado é da 

improcedência da ação, bem como da reconvenção. Face ao exposto e 

princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a 

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

Danos Morais" promovida por EDNA PEREIRA DE CARVALHO, com 

qualificação nos autos, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com 

qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas 

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

cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo 

ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Por corolário natural, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

reconvenção proposto pela ré-reconvinte em face da autora-reconvinda, 

todos regularmente qualificados nos autos, condenando-a no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento), sobre o valor dado à reconvenção. Transitada em julgado 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt. 07 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: 1002323-08.2019.8.11.0003
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Advogado(s) Polo Ativo:
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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):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002323-08.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Elida Porto Souza Ré: Energisa Mato Grosso Vistos, etc... ELIDA 

PORTO SOUZA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou 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, aduzindo: “Que, possui contrato de prestação de serviços 

com a empresa ré através da unidade consumidora n° 6/99258-6; que, 

recebeu uma fatura extraordinária de energia elétrica no valor de R$ 

1.971,25 (um mil, novecentos e setenta e um reais, vinte e cinco 

centavos), com vencimento para o dia 29 de março de 2019; que, há 

ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua 

residência; que, o débito é ilegal e abusivo; que, procurou a empresa para 

solucionar a questão, mas não obteve êxito; que, não acompanhou a 

fiscalização, por isso, quer ser indenizada por danos morais, assim, 

pugna pela procedência da ação, com a condenação da ré em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, bem 

como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pleiteando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”. O pedido de antecipação da tutela foi deferido, não 

sobrevindo nenhum recurso, sendo designado dia e horário para 

audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. 

Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo: “Que, em data de 08 de 

novembro de 2018, prepostos da ré procederam vistoria no sistema de 

medição de energia elétrica do imóvel da autora, ocasião em que 

detectaram a existência de irregularidade na unidade consumidora, ou 

seja, medidor com furo na tampa; que, todos os procedimentos realizados 

pela ré estão de acordo coma Resolução da ANEEL; que, a cobrança 

efetuada é regular; que, a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

tem amparo legal; que, inexiste dano moral, eis que ausente o ato ilícito 

atribuído à ré, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta documentos. 

Ingressou com pedido de reconvenção”. Sobre a contestação, 

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

tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide. Não houve o 

recolhimento das custas da reconvenção, consoante se pode verificar 

pela certidão de (fl.188 – Id 26867610), vindo-me os autos conclusos. É o 

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

probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao 

ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, 

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

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Elida Porto Souza aforou a 

presente ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por 

danos morais, em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, caracterizado pela fatura eventual, no valor 

de R$ 1.971,25 (um mil, novecentos e setenta e um reais, vinte e cinco 

centavos), bem como reparação de danos morais, por suposto consumo 

não faturado e ameaça de suspensão de fornecimento de energia elétrica, 

experimentando, com tais fatos prejuízos de ordem moral. 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, em parte, pois, em que pese a versão trazida na peça 

defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa 

pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, devem ser debitados à 

empresa ré, que não tomou as providência necessárias que o caso, 

naquele momento exigia. Inicialmente, verifica-se que o ato da empresa ré 

de cobrar pela energia elétrica consumida é perfeitamente regular. Em 

regra, sendo constatada anormalidade no aparelho medidor, é procedente 

a cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de tal 

anormalidade, conforme prevê a Resolução nº. 456/2000, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Entretanto, para que a cobrança 

esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as 

providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a 

análise da alegada fraude no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora. Em decorrência de princípio contratual, o pagamento 

a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento 

jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à 

regularização da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades 

encontradas em medidor, a Resolução nº. 456/2000 da ANEEL, que 

estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê 

a instauração de regular processo administrativo. O ponto fundamental da 

presente demanda consiste em saber se o autor é responsável pelo débito 

no valor de R$ 1.971,25 (um mil, novecentos e setenta e um reais, vinte e 

cinco centavos), cobrado na fatura eventual, a partir de inspeção técnica 

realizada pela requerida no medidor de consumo da residência da autora. 

Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de 

consumo em questão foi vistoriado no dia 08 de novembro de 2018, no 

qual consta que o referido equipamento encontrava-se “medidor com furo 

na tampa”, sendo que posteriormente o equipamento foi submetido à 

análise pela requerida. Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na 

unidade consumidora da autora, verifico da análise do termo de ocorrência 

e inspeção (TOI) juntado aos autos pela ré que não houve a comunicação 

da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da 

resolução n. 414/2010 da ANEEL. A propósito o termo de ocorrência e 

inspeção colacionado aos autos não possui a data em que seria realizada 

a análise técnica. Assim, não havendo informação de quando seria 

realizada a perícia técnica no medidor, evidente que não foi possibilitado 

ao autor tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo. 

Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma 

unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da 

autora apresentava algum defeito. Considerando que a perícia realizada 

no medidor de consumo da autora foi realizada de forma unilateral, sem a 

presença da parte adversa, certo que não há que se falar em presunção 

de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido 

oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A ré insiste em que os 
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procedimentos por ela adotados para a constatação de irregularidades e o 

faturamento da cobrança questionada foram regulares, obedecendo às 

disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, dizendo que a inspeção 

local à unidade consumidora não foi acompanhado pelo autor, uma vez 

que ausente, tendo ele recebido as informações necessárias sobre os 

procedimentos, de modo que respeitado o contraditório e ampla defesa. 

Reafirma que foi comprovado que existia irregularidade no equipamento de 

medição instalado no imóvel da autora e que, em razão desta, houve 

significativo prejuízo no faturamento da energia, justificando, assim a 

recuperação do consumo não registrado. E que o equipamento estava 

com desvio de energia no ramal de entrada, indicando evidente 

interferência no medidor e prejuízo no registro da energia consumida, daí 

porque a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação 

de receita do período em que a energia consumida no imóvel da autora não 

era corretamente medida. Na hipótese, a distribuidora deve comunicar ao 

consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) 

dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação 

técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou 

por meio de representante nomeado. Não há dissenso relevante quanto ao 

fato de que a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a 

avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade 

consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência 

que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento 

determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não 

foram preenchidos local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré 

concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve 

falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de 

comunicação prévia sobre a perícia. Há vários anos a jurisprudência 

nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais 

apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, 

mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a 

CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as 

“faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer 

participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário 

inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas 

cobranças. Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “a 

jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode 

haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de 

consumo, apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2ª Turma - 

AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 

25/04/2017 - DJe 03/05/2017). No mesmo sentido, a jurisprudência do 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE 

PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA 

JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO 

MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA 

CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – 

R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE 

MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, 

ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade 

consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando 

geradores de fatura com cobranças excessivas. (...) (TJMT - Ap 

38218/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA 

RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO 

DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É 

indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há 

elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação 

para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao 

se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de 

Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de 

provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, 

sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor 

encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é 

suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de 

indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a 

dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não 

comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

INDEVIDAMENTE PAGO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES 

APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR 

RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATADA 

SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS” – 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO – FALTA DE PROVA DO 

PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito 

cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura 

eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. 

Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 

26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. Sendo 

vedada a “reformatio in pejus”, não se pode reformar sentença que fixou o 

termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na 

data da publicação da sentença, momento cronologicamente posterior ao 

evento danoso, que seria o termo inicial caso se entendesse se tratar de 

responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ), e também posterior à 

citação, que é termo inicial em caso de responsabilidade civil contratual 

(CC, art. 405). 4. O acolhimento do pedido de restituição de valores, seja 

na forma simples ou em dobro, depende da demonstração de efetivo 

pagamento do débito cobrado indevidamente.” (TJMT, Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017) Não obstante 

conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº. 673242 ID-21241891 

que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os 

limites estabelecidos pela Portaria do Imetro, não aportou aos autos 

documento que comprove que o autor tinha ciência da data e local em que 

seria realizada a perícia. Assinala-se, outrossim, que a empresa ré 

instaurou então processo de cobrança de irregularidade, notificando o 

autor a respeito da apuração do débito e sobre a possibilidade de, em 

caso de discordância em relação à cobrança e/ou seus valores, 

apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias do 

recebimento da notificação. De fato, repito, a possibilidade de revisão do 

faturamento pela concessionária de energia elétrica caso constatada a 

ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não 

lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto é 

prevista no art. 72 da Resolução n°456/2000 da ANEEL. Não obstante, a 

apuração das diferenças eventualmente devidas deve observar o 

princípio do contraditório, primeiro por se tratar de garantia constitucional 

tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos (CF, art. 5°, LV), 

segundo porque a fraude e a má-fé não se presumem. Para que o 

princípio em questão seja efetivamente atendido, não basta a informação 

dos atos e possibilidade de reação a eles. É preciso que se assegure que 

tal reação tenha real poder de influenciar no resultado final do processo. É 

o que explica a doutrina:“Tradicionalmente, considera-se ser o princípio do 

contraditório formado por dois elementos: informação e possibilidade de 

reação. Sua importância é tamanha que a doutrina moderna entende 

tratar-se de elemento componente do próprio conceito de processo, 

conforme analisado no Capítulo 2, item 2.1.7. Nessa perspectiva, as partes 

devem ser devidamente comunicadas de todos os atos processuais, 

abrindo-se a elas a oportunidade de reação como forma de garantir a sua 

participação na defesa de seus interesses em juízo. Sendo o contraditório 

aplicável a ambas as partes, costuma-se também empregar a expressão 
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"bilateralidade da audiência", representativa da paridade de armas entre 

as partes que se contrapõem em juízo. (...)Percebeu-se, muito por 

influência de estudos alemães sobre o tema, que o conceito tradicional de 

contraditório fundado no binômio "informação + possibilidade de reação" 

garantia tão somente no aspecto formal a observação desse princípio. 

Para que seja substancialmente respeitado, não basta informar e permitir a 

reação, mas exigir que essa reação no caso concreto tenha real poder de 

influenciar o juiz na formação de seu convencimento. A reação deve ser 

apta a efetivamente influenciar o juiz na prolação de sua decisão, porque 

em caso contrário o contraditório seria mais um princípio "para inglês ver", 

sem grande significação prática. O "poder de influência" passa a ser, 

portanto, o terceiro elemento do contraditório, tão essencial quanto os 

elementos da informação e da reação. (NEVES., and Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 7ª edição. 

Método, 2015. VitalBook file). Na espécie, tem-se que o consumidor 

somente foi notificado para integrar o processo administrativo após o 

débito ter sido apurado e lançado unilateralmente, mas não antes de ser 

constituído. Não lhe foi permitido, portanto, participar do procedimento de 

averiguação da fraude em si, o que configura cerceamento de defesa. Em 

sendo assim, o caminho a ser trilhado é da procedência da ação da 

declaratória. O dano moral constitui prejuízo decorrente da dor imputada à 

pessoa, em razão de atos cujas consequências ofendem, indevidamente, 

seus sentimentos, provocando constrangimento, tristeza, mágoa, ou 

atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, definindo-o 

José Eduardo Callegari Cenci, inspirado em Wilson Melo da Silva, "como 

aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa 

natural - não jurídica - em seu patrimônio de valores exclusivamente ideais, 

vale dizer, não econômicos. Na conformidade desta doutrina, o dano moral 

teria como pressuposto ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou 

mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, e face de dadas 

circunstâncias...", acentuando esse doutrinador que o “Dano moral é, em 

síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, 

ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito." 

("Considerações sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46). Como 

frisado anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no 

art. 186 do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar 

prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma 

que o dever ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. 

Carvalho dos Santos ensina que: "O essencial para ver a 

responsabilidade civil não é somente a imputabilidade; é preciso também 

que o fato seja culposo, isto é, contrário ao direito. A palavra culpa é 

empregada aí não no seu sentido restrito, mas no seu significado mais 

lato, abrangendo até o dolo. O nosso legislador, não se afastando da 

doutrina tradicional, conserva a responsabilidade civil com fundamento na 

culpa, provocada ou presumida, não acolhendo a nova teoria da 

responsabilidade sem culpa, tal como quer "Unger", e outros juristas de 

não menor porte." ("Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. III, 15ª edição, 

pág. 320/321). O dever de indenizar, como é sabido, nasce da conjugação 

de três elementos, quais sejam, a existência do dano resultante da prática 

de um ato ilícito, e do nexo causal entre o primeiro e o segundo. No caso 

do dano moral, é notório que não se exige a prova efetiva do dano. 

Todavia, é mister que o dano alegado advenha de ato ilícito. Assim, é 

bastante a demonstração da efetiva ocorrência do fato gerador do pleito 

de dano moral. Além disso, para configurar o dano moral não basta mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, sensibilidade exacerbada. Só 

deve ser reputado como causador do dano moral o ato que agride os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar. Pois bem. Tratando-se a energia elétrica de bem 

indispensável às pessoas, fornecida por meio de serviço público 

subordinado ao princípio da continuidade da prestação, consideram-se 

incontroversos e passíveis de indenização os transtornos e os 

aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado de 

usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida suspensão 

do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço. Nesse ínterim, é 

cediço que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo praticado pela 

ré que gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, que se entende 

lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido (material ou moral) 

e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí advindo. Ou seja, 

desde que efetivamente verificado o dano, a sua reparação é devida, 

encontrando proteção no texto constitucional, como direito fundamental, 

independente dos reflexos patrimoniais advindos do referido dano. O Prof. 

Yussef Said Cahali tece interessantes considerações acerca do conceito 

de dano moral: (...) é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um 

valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de 

espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, 

a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em 

dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) 

e dano que molesta a parte efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, 

saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, 

etc.) (...)". (Dano Moral. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 1998, 2ª 

edição. p. 20). Com efeito, o ônus da prova do dano moral é de quem o 

alega, cumprindo, à autora, a incumbência de comprovar a ocorrência do 

ato ilícito, o dano causado e o nexo causal entre o ato e o dano, nos 

termos do estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 

Analisando detidamente os documentos trazidos ao processo, extrai-se 

que o dano moral declarado pela requerente não restou comprovado. A 

meu ver, a emissão da cobrança de suposto débito existente não importa, 

automaticamente, em reparação por dano moral, sobretudo se não houve, 

no presente caso, interrupção no fornecimento de energia elétrica. Nessa 

linha, vê-se que o autor não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de 

efetivo dano moral, não havendo qualquer comprovação de que os seus 

atributos da personalidade tenham sido violados a ponto de causar-lhe 

constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos. Mera 

alegação de abalo moral não se mostra suficiente à configuração do dano. 

Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

REFORMARA EM PARTE. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 

da ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de 

matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor constitui 

elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da 

sentença, que declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Não 

obstante, é certo que a mera cobrança do débito não dá ensejo à 

indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0435.10.000747-3/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

14/08/2013). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

CEMIG - FRAUDE NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DO APARELHO DE MEDIÇÃO - 

UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMO DE ENERGIA NÃO 

FATURADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

INDEVIDA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFLEXO NA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. - A cobrança de valores referentes a suposto erro na 

medição, devido a constatação de violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica, deve ser acompanhada de comprovação 

técnica do prejuízo da prestadora. A mera violação do lacre de segurança 

não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia, com a participação do 

consumidor, para ser demonstrada, sob pena de violação dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. - O dever de indenizar por danos 

morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos, bem 

como de sua relevância no plano subjetivo. Nesse contexto, o mero envio 

de cobranças indevidas à residência do autor não tem o condão de 

caracterizá-lo, quando não evidenciado qualquer prejuízo extrapatrimonial 

relevante. - Nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, no 

processo em que cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0702.11.029494-0/001 - Relª. Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade 

- Pub. em 07/03/2013). Em sendo assim, a pretensão da autora em ser 

indenizada por dano moral por ameaça de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica não é o bastante, mesmo porque, a mesma restou obstada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 34 de 303



pela decisão (fl.61/64 ID-18794581). O pedido de reconvenção. Pelo que 

se constata da certidão de (fl.188 – ID 26867610), a empresa ré não 

efetuou o recolhimento das custas referente ao pedido de reconvenção. A 

despeito de a ré não ter efetuado o pagamento das custas da 

reconvenção, tenho que tal falta não implica em extinção pura e simples do 

pedido, e nem impede o prosseguimento normal do feito, pois, tal qual 

qualquer despesa processual, pode ser paga ao final do processo, pela 

parte sucumbente. Nesse sentido a jurisprudência: “RESCISÃO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO 

DA RECONVENÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS - 

REJEIÇÃO. MÉRITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONSTANTE DA INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL 

MANTIDA - As custas processuais quando do ingresso da ação não se 

confunde com o preparo do recurso, que deverá ser realizado com a 

interposição do apelo, sob pena de deserção. Já o pagamento das custas 

processuais poderá ser realizado no final do processo, com a respectiva 

cobrança das despesas processuais às partes. (...) (TJMG - Apelação 

Cível 1.0479.14.007426-7/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira 

Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2016, publicação da 

súmula em 29/04/2016). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA NO CADASTRO DE 

DEVEDORES - RECONVENÇÃO - PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO 

- REJEITAR - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

RECONVENCIONAIS - PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO - 

POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - LITIGÂNCIA - MÁ FÉ - REDUÇÃO - 

POSSIBILIDADE - OFÍCIO A OAB - NÃO CABIMENTO - As formalidades 

processuais hão de ser mitigadas pelos demais princípios direito buscando 

a efetividade do processo, tais como a razoável duração do processo, 

devido processo legal e, pas de nullite sans grief.- As custas processuais 

podem ser recolhidas ao final do processo pela parte sucumbente, de 

modo não há óbice ao andamento do feito o não pagamento imediato do 

preparo reconvencional. - Comprovada a existência de vínculo jurídico 

entre as partes e a origem do débito, a negativação caracteriza-se como 

exercício regular do direito da apelada. - Evidenciada a má-fé do apelante, 

que alterou a verdade dos fatos ao alegar em sua inicial que desconhecia 

o débito, sendo que restou comprovada a relação jurídica entre as partes 

e a origem do débito. - A multa por litigância de má-fé deve ser razoável e 

condizente com condições financeiras do apelante e as naturezas punitiva 

e indenizatória da penalidade. - Não sendo verificados indícios de má fé 

dos próprios advogados, não cabe envio de ofício disciplinar à OAB. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.136660-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro 

Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da 

súmula em 21/03/2019) Em primeiro plano, insta ressaltar que, nos termos 

do art. 315, do CPC/73, a conexão com a ação principal ou com o objeto da 

defesa constitui o requisito essencial para a propositura da reconvenção, 

in verbis: "O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que 

a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da 

defesa." Sobre a razão deste instituto, leciona Humberto Theodoro Júnior, 

in Curso de Direito Processual Civil, 44ª ed., Ed. Forense, pág. 428. "O 

fundamento do instituto está no princípio da economia processual, com o 

que se procura evitar a inútil abertura de múltiplos processos entre as 

mesmas partes, versando sobre questões conexas, que muito bem 

poderiam ser apreciadas e decididas a um só tempo." A lei não faz 

qualquer ressalva sobre o cabimento da reconvenção em ações que 

obedeçam a procedimentos especiais, sendo, pois, perfeitamente cabível 

a sua propositura em feitos de rito especial, desde que ocorra a conexão 

com a causa principal ou com os fundamentos da resposta. Nesse 

sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, no livro Código de 

Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor, 3ª edição, editora RT, p. 962, lecionam: "2. Possessória e 

reconvenção. Se o réu de possessória pretender outra coisa que não a 

proteção possessória ou a indenização pelos danos oriundos do esbulho 

ou turbação, deverá fazê-lo pelo meio da ação declaratória incidental (RP 

11/12), ou pela via reconvencional (Fornaciari Jr., Da reconvenção no 

direito processual civil brasileiro, 2ª ed., SP, 1983, n. 38. p. 137), pois na 

contestação somente poderá pedir o que a lei autoriza: a proteção 

possessória e a indenização por perdas e danos." (Nery, RP 52/170). 

Sobre a matéria, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RECONVENÇÃO - POSSIBILIDADE - DIVIDA 

QUITADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - OCORRÊNCIA - JUROS DE 

MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. - Pretendendo a parte 

indenização pelos danos morais a via adequada é a reconvenção, vez 

que tal caso não se encontra abarcado pelo art. 922 do CPC. (...) (TJMG - 

Apelação Cível 1.0105.08.271211-5/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de 

Lourdes Rodrigues, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2014, 

publicação da súmula em 14/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL - COISA 

JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA - CABIMENTO DE RECONVENÇÃO EM 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES REJEITADAS - 

AUSÊNCIA DE ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - LITIGANCIA DE MÁ 

FÉ - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) - Em que pese a 

possibilidade de pedido contraposto na ação de reintegração de posse, 

não há vedação legal para a interposição da ação de reconvenção. (...). 

(TJMG - Apelação Cível 1.0529.11.000756-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz 

Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, 

publicação da súmula em 04/07/2014) Portanto, resta patente que o único 

requisito exigido pelo Código de Processo Civil de 1973 para o cabimento 

da ação reconvencional é a sua conexão com a causa principal ou com os 

fundamentos da defesa apresentada. No caso em desate, busca a ré 

reconvinte seja reconhecida a fatura objurgada como sendo líquida, certa 

e exigível no valor de R$ 1.971,25 (um mil, novecentos e setenta e um 

reais, vinte e cinco centavos), todavia, há que se deixar consignado que 

os elementos próprios ao reconhecimento da pretensão não afloraram, 

mormente, diante da declaratória, portanto, deve o pedido ser rejeitado de 

plano, arcando com os encargos da sucumbência. Por fim, em relação aos 

honorários devidos na ação principal e na reconvenção, o Superior 

Tribunal de Justiça pacificou entendimento, com o qual coaduno, de que "a 

reconvenção constitui ação autônoma; dessa forma, são devidos os 

honorários em razão da sucumbência, independentemente do resultado da 

ação principal". Nesse sentido: "... RECONVENÇÃO - AUTONOMIA - 

HONORÁRIOS - CABIMENTO. (...) 2. A reconvenção constitui ação 

autônoma; dessa forma, são devidos os honorários em razão da 

sucumbência, independentemente do resultado da ação principal. 

Precedentes: AgRg no Ag 690.300/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta 

Turma, julgado em 13.11.2007, DJ 3.12.2007, p. 311; AgRg no REsp 

753.095/DF, Rel. Min. Castro Meira, Terceira Turma, julgado em 23.8.2007, 

DJ 10.9.2007, p. 228; e EDcl no REsp 468.935/SP, Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 24.8.2004, DJ 4.10.2004, p. 

283. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 614.617/DF, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2009, 

DJe 29/06/2009). Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação 

Declaratória de Nulidade Débito" promovida por ELIDA PORTO SOUZA, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, com qualificação nos autos, para declarar a inexistência do débito 

caracterizado pela fatura eventual emitidas no valor de R$ 1.971,25 (um 

mil, novecentos e setenta e um reais, vinte e cinco centavos), ratificando a 

decisão de (fls.61/64 – ID 18794581). Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa. Uma vez julgado 

parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, 

processualmente, que se distribua os ônus sucumbenciais na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) 

para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do 

STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas 

apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à 

autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre o 

percentual fixado; e, no caso da autora, deverá ser observado o disposto 

no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Por corolário natural, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção proposto pela 

ré-reconvinte em face da autora-reconvinda, todos regularmente 

qualificados nos autos, condenando-a no pagamento das custas 

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

cento), sobre o valor dado à reconvenção. Transitada em julgado e feitas 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt. 07 de fevereiro de 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006405-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE JESUS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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 nº 

1006405-19.2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Rosangela de Jesus Dias Ribeiro do Nascimento Ré: 

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

ROSANGELA DE JESUS DIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, com qualificação 

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

presente 'Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais' em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, recebeu uma 

fatura de energia elétrica emitida pela ré no valor de R$ 6.008,85 (seis mil, 

oito reais, oitenta e cinco centavos), com vencimento para o dia 20 de 

agosto de 2017; que, por ser fatura eventual ingressou com ação 

declaratória em desfavor da empresa ré, a qual tramita junto à 3ª Vara 

Cível, desta Comarca, onde obteve liminar em 19 de setembro de 2017, 

sendo citada na mesma data; que, em data de 06 de outubro de 2017, a ré 

negativou o nome da autora junto à SERASA; que, ao efetuar compras a 

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

constava no cadastro de inadimplentes, assim, requer a procedência da 

ação, com a condenação da empresa ré nos encargos da sucumbência. 

Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O pedido de 

antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum recurso, sendo 

designado dia e horário para audiência de conciliação, a qual se realizou, 

não se obtendo êxito, uma vez que a autora não compareceu, havendo 

justificativa por parte de seu procurador. Devidamente citada, ofereceu 

contestação em 16 (dezesseis) laudas, esgrimando matéria totalmente 

diversa da posta na inicial (fls.128/144 – Id 16766553), requerendo, ao 

final, como ‘pedido contraposto’ o reconhecimento das faturas objurgadas 

no valor de R$ 6.008,85 (seis mil, oito reais, oitenta e cinco centavos), 

como sendo líquida, certa e exigível (fl.142 – Id 16766553). Sobre a 

contestação e reconvenção, manifestou-se a autora. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento 

antecipado da lide (fls.155/157). Houve recolhimento das custas da 

reconvenção (fl.159), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Quanto à matéria afeta à produção de provas, 

embora as partes tenham requerido, na petição inicial e na contestação, 

não reiteraram, tempestivamente, o seu pedido quando instados a fazê-lo 

no momento próprio, ou seja, na fase de especificação, acarretando, por 

certo, a preclusão temporal dessa faculdade processual. Sobre o tema, já 

decidiu o STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE 

PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO 

PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA 

QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 

489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se 

manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias 

para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o 

julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação 

jurisdicional. 2. É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui 

o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia 

produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo 

que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas 

a parte silencia na fase de especificação." (AgRg no AREsp 645.985/SP, 

Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 

22/06/2016)." Portanto, a inércia das partes em especificar e justificar as 

provas que pretendem produzir, quando intimadas para tanto, implica em 

reconhecer que desistiram da produção daquelas provas que indicaram 

na inicial e na peça de defesa. Neste cenário, diante da desistência tática, 

conclui-se pela preclusão na produção da aludida prova, considerando 

que a parte não reitera a pretensão de produzi-la quando instada para 

tanto, de modo que não há falar em cerceamento de defesa, razão pela 

qual, passo ao julgamento antecipado da lide. Rosangela de Jesus Dias 

Ribeiro do Nascimento aforou a presente ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais, em desfavor da empresa Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, porque, segundo a inicial, ajuizara 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais contra a ré – n° 1006064 -27.2017.8.11.0003, a qual tramita junto à 

3ª Vara Cível, desta Comarca, onde fora discutido o débito no valor de R$ 

6.008,85 (seis mil, oito reais, oitenta e cinco centavos), representado pela 

fatura eventual com vencimento para o dia 20 de agosto de 2017. Obteve 

antecipação dos efeitos da tutela, devendo a ré abster-se de suspender o 

fornecimento de energia elétrica junto à residência da autora, bem como 

inserir o nome da mesma no cadastro de inadimplentes, restando citada 

em 19 de setembro de 2017. Ocorre que em data de 06 de outubro de 

2017, a empresa ré lançou o nome da autora no rol de inadimplentes da 

SERASA, razão pela qual, busca ser indenizada em danos morais. O 

pedido de conexão formulado pela empresa ré em sua peça de bloqueio 

não tem como vingar, pois, verificando-se o PJE junto à 3ª Vara Cível, 

desta Comarca, constatou-se que o processo n° 1006064 

-27.2017.8.11.0003 fora sentenciado. Analisando as razões de fato e de 

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

tenho comigo que a presente ação merece acolhimento pois, em que pese 

a versão defensiva trazida na contestação, entendo que há provas 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados 

na exordial, devem ser debitados à empresa ré, que não tomou as 

providência necessárias que o caso, naquele momento exigia. Não há 

nenhuma dúvida que o lançamento do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes fora feito por ordem da empresa ré, contrariando decisão 

judicial da qual tinha conhecimento. É sabido que as empresas e 

instituições financeiras podem levar o nome do devedor junto ao cadastro 

de inadimplentes, quando o devedor não honrar o compromisso na data 

aprazada, inclusive cadastrá-lo em outros registros de restrição de crédito 

é o caso do exercício regular de um direito, mesmo causando 

constrangimento ou dor psíquica a outrem, não serão responsabilizadas, 

vez que acobertadas pelo disposto no artigo 188 do Código Civil, 

entretanto, é sabido também que, o uso abusivo do direito, isto é, aquele 

feito com desvio de sua função natural, para transformar-se em veículo do 

único propósito de lesar outrem, equipara-se ao ato ilícito e, como tal, 

enquadra-se na hipótese prevista no artigo 186 do Código Civil, 

acarretando para o agente o dever de reparar integralmente o prejuízo 

imposto ao ofendido. É o caso dos autos, onde a empresa ré, mesmo 

sabendo que não devia levar o nome da autora no rol de inadimplentes, eis 

que havia uma decisão judicial proibindo tal ato, mesmo assim lançou, 

assumindo a responsabilidade pelo ato praticado em desacordo com a 

norma, com objetivo único e exclusivo de coagir o consumidor a efetuar o 

pagamento de um débito que estava sub judice, causando transtornos à 

pessoa, pois, é de conhecimento de todos os malefícios da inserção, 

razão pela qual, deve ser responsabilizada pela má prestação de serviço 

oferecida ao consumidor. O dano moral constitui prejuízo decorrente da 

dor imputada à pessoa, em razão de atos cujas consequências ofendem, 

indevidamente, seus sentimentos, provocando constrangimento, tristeza, 

mágoa, ou atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, 

definindo-o José Eduardo Callegari Cenci, inspirado em Wilson Melo da 

Silva, "como aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico 

ou pessoa natural - não jurídica - em seu patrimônio de valores 

exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. Na conformidade 

desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto ontológico a dor, vale 

dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, 

e face de dadas circunstâncias...", acentuando esse doutrinador que o 

“Dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no 

corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente 

derivado de ato ilícito." ("Considerações sobre o dano moral e sua 

Reparação", RT 638/46). Com efeito, o ônus da prova do dano moral é de 

quem o alega, cumprindo, à autora, a incumbência de comprovar a 

ocorrência do ato ilícito, o dano causado e o nexo causal entre o ato e o 

dano, nos termos do estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo 

Civil. Analisando detidamente os documentos trazidos ao processo, 

extrai-se que o dano moral declarado pela requerente restou comprovado. 

Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por 

não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a 

fixação da indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na 

situação de abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no 
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Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. 

Assim, provado nos autos que houve o lançamento indevido do nome da 

autora no rol dos inadimplentes da Serasa, fato esse de exclusiva culpa 

da ré, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no 

que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, 

arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indenização esta que atende os 

princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico 

da empresa demandada, é preciso também a repercussão do 

ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que 

lhe seja proporcionada. O pedido de reconvenção. Em primeiro plano, insta 

ressaltar que, nos termos do art. 315, do CPC/73, a conexão com a ação 

principal ou com o objeto da defesa constitui o requisito essencial para a 

propositura da reconvenção, in verbis: "O réu pode reconvir ao autor no 

mesmo processo, toda vez que a reconvenção seja conexa com a ação 

principal ou com o fundamento da defesa." Sobre a razão deste instituto, 

leciona Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, 44ª 

ed., Ed. Forense, pág. 428. "O fundamento do instituto está no princípio da 

economia processual, com o que se procura evitar a inútil abertura de 

múltiplos processos entre as mesmas partes, versando sobre questões 

conexas, que muito bem poderiam ser apreciadas e decididas a um só 

tempo." A lei não faz qualquer ressalva sobre o cabimento da 

reconvenção em ações que obedeçam a procedimentos especiais, sendo, 

pois, perfeitamente cabível a sua propositura em feitos de rito especial, 

desde que ocorra a conexão com a causa principal ou com os 

fundamentos da resposta. Nesse sentido, Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria Andrade Nery, no livro Código de Processo Civil Comentado e 

legislação processual civil extravagante em vigor, 3ª edição, editora RT, p. 

962, lecionam: "2. Possessória e reconvenção. Se o réu de possessória 

pretender outra coisa que não a proteção possessória ou a indenização 

pelos danos oriundos do esbulho ou turbação, deverá fazê-lo pelo meio da 

ação declaratória incidental (RP 11/12), ou pela via reconvencional 

(Fornaciari Jr., Da reconvenção no direito processual civil brasileiro, 2ª 

ed., SP, 1983, n. 38. p. 137), pois na contestação somente poderá pedir o 

que a lei autoriza: a proteção possessória e a indenização por perdas e 

danos." (Nery, RP 52/170). Sobre a matéria, eis a jurisprudência: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RECONVENÇÃO - 

POSSIBILIDADE - DIVIDA QUITADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

OCORRÊNCIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE 

OFÍCIO. - Pretendendo a parte indenização pelos danos morais a via 

adequada é a reconvenção, vez que tal caso não se encontra abarcado 

pelo art. 922 do CPC. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0105.08.271211-5/001, 

Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 10ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 04/11/2014, publicação da súmula em 14/11/2014) 

“APELAÇÃO CÍVEL - COISA JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA - CABIMENTO 

DE RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO - LITIGANCIA DE MÁ FÉ - RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. (...) - Em que pese a possibilidade de pedido contraposto na 

ação de reintegração de posse, não há vedação legal para a interposição 

da ação de reconvenção. (...). (TJMG - Apelação Cível 

1.0529.11.000756-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, publicação da súmula em 

04/07/2014) Portanto, resta patente que o único requisito exigido pelo 

Código de Processo Civil de 1973 para o cabimento da ação 

reconvencional é a sua conexão com a causa principal ou com os 

fundamentos da defesa apresentada. No caso em desate, busca a ré 

reconvinte seja reconhecida a fatura objurgada como sendo líquida, certa 

e exigível no valor de R$ 6.008,85 (seis mil, oito reais, oitenta e cinco 

centavos), todavia, há que se deixar consignado que os elementos 

próprios ao reconhecimento da pretensão não afloraram, portanto, deve o 

pedido ser rejeitado de plano, arcando com os encargos da sucumbência. 

Por fim, em relação aos honorários devidos na ação principal e na 

reconvenção, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, com 

o qual coaduno, de que "a reconvenção constitui ação autônoma; dessa 

forma, são devidos os honorários em razão da sucumbência, 

independentemente do resultado da ação principal". Nesse sentido: "... 

RECONVENÇÃO - AUTONOMIA - HONORÁRIOS - CABIMENTO. (...) 2. A 

reconvenção constitui ação autônoma; dessa forma, são devidos os 

honorários em razão da sucumbência, independentemente do resultado da 

ação principal. Precedentes: AgRg no Ag 690.300/RJ, Rel. Min. Massami 

Uyeda, Quarta Turma, julgado em 13.11.2007, DJ 3.12.2007, p. 311; AgRg 

no REsp 753.095/DF, Rel. Min. Castro Meira, Terceira Turma, julgado em 

23.8.2007, DJ 10.9.2007, p. 228; e EDcl no REsp 468.935/SP, Rel. Min. 

Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 24.8.2004, DJ 

4.10.2004, p. 283. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 

614.617/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 09/06/2009, DJe 29/06/2009). Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Morais" promovida por ROSANGELA 

DE JESUS DIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos 

autos, para condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

devendo ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária INPC 

a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o 

valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.55/58 – Id 14684677). 

Por corolário natural, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção 

proposto pela ré-reconvinte em face do autora-reconvinda, todos 

regularmente qualificados nos autos, condenando-a no pagamento das 

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

por cento), sobre o valor dado à reconvenção. Transitada em julgado e 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt. 07 de fevereiro de 2.019.- Dr. 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008976-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA DA SILVA NEGRAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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 manifestar nos autos, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001857-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MOTA FRANCA (REQUERENTE)

DANIELA MOTA FRANCA BERRO (REQUERENTE)

FATIMA MARIA MOTA FRANCA (REQUERENTE)

MARCELO MOTA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BERNARDES FREITAS (REQUERIDO)

DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 se 

manifestar acerca da ausência de citação do requerido RAFAEL 

BERNARDES FREITAS (Id 17185917). NADA MAIS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009589-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAVEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI VIEIRA OAB - SP164163 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO DEMETRIO JORGE (REQUERIDO)

 

Certifico 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 o recolhimento das custas/ taxas judiciaria e diligencia do 

oficial de justiça, para cumprimento integral da decisão ID 23213210.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009104-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PERS PREV CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do Dr. FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico do sistema 

PJE como patrono da parte requerida (incluir seu nome como advogado no 

cadastro do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, sob pena de 

nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve ser praticado 

em todos os processos, no momento da primeira manifestação nos autos.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1001893-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO DAVOLI LOPES OAB - SP143370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. F. (ORDENADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON CESAR SILVA MORAES OAB - MT5629-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001893-22.2020.8.11.0003. 

ORDENANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. ORDENADO: 

M. C. F. Vistos etc. Cumpra-se, conforme ordenado, servindo a segunda 

via como mandado. Atingida a finalidade para a qual se destina a presente 

Carta de Ordem, devolva-se a missiva ao departamento de origem, 

consignando as nossas homenagens. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002892-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

LEONARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

EDUARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

ANNEMARIE PFANN TOMCZYK (EXECUTADO)

 

Intimação do Dr. RICARDO TOMCZYK, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico do sistema PJE como 

patrono da parte requerida (incluir seu nome como advogado no cadastro 

do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, sob pena de nulidade 

dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve ser praticado em todos 

os processos, no momento da primeira manifestação nos autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001912-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001912-28.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIANE MARIA PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes 

de sua condição financeira noticiada na espécie, sob pena de 

indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001873-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001873-31.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROGERIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO REU: PANORAMA 

IMOBILIARIA LTDA - ME Vistos etc. Defiro a AJG postulada. Visando à 

segura apreciação do pedido, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, esclarecer quanto à relação de ADÉLIA CAMILO DE 

FARIAS com o imóvel em questão, bem como juntar certidão negativa de 

distribuição de eventuais ações reivindicatórias e possessórias em face 

do requerente. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007376-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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, acerca da diligência of. justiça ID 28974565.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004903-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EVIS DAIANA FRANCISCA DE SOUZA (REU)

 

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, acerca da correspondência devolvida ID 28210418.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 449518 Nr: 4697-92.2011.811.0003
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 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): FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 449518 – Reintegração de Posse

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, 

§1º, CPC) .

Decorrido o prazo referenciado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 452014 Nr: 7193-94.2011.811.0003

 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: WENDER ROCHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, POSTO JÚLIA 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

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

OAB:MT/6218, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 

128.341

 Autos n.º 452014 – Procedimento Ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do processo, 

sob pena de extinção (artigo 485, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 711015 Nr: 6006-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA GUILHERME DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT 4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT

 Autos n.º 711015 – Cumprimento de Sentença

 Vistos etc.

Intime-se, a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito.

Decorrido o prazo referenciado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 711093 Nr: 6087-63.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

MARIA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA, LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 711093 – Execução

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 714292 Nr: 9479-11.2012.811.0003

 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: CREDIFIBRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:OAB/MT 17555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 714292 – Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Intime-se, pessoalmente, a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, 

§1º, CPC)¹

Decorrido o prazo referenciado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 718971 Nr: 12-71.2013.811.0003

 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): PAULO DOPILLAR SILVEIRA

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

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 718971 – Busca e Apreensão

Vistos etc.

 Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 402608 Nr: 16131-20.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESNOPAS SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILTON DOMINGOS SACHETTI, JOSE 

RENATO FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 Autos n.º 402608 – Cumprimento de Sentença

Vistos, etc.

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo solicitado, consoante 

requerimento de fl. 252.

Decorrido o prazo em comento, intime-se o exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 417855 Nr: 314-42.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A GONCALVES JOVINO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA COSTELAO GAUCHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

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

OAB:MT/6218, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO DOS SANTOS - 

OAB:10819/MT

 Autos n.º 417855 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, 

§1º, CPC) .

Decorrido o prazo referenciado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 433241 Nr: 1905-05.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

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

OLIVEIRA, CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Rondonópolis/MT, 05 

de fevereiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 433434 Nr: 2099-05.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R E COMERCIO DE FILTROS LTDA ME, 

REGINALDO VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEOVANNA CHRISTINA S 

MENDONCA SACHET - OAB:MT/8808

 Autos n.º 433434 – Cumprimento de Sentença

 Vistos etc.

Intime-se, a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito.

Decorrido o prazo referenciado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 434194 Nr: 2860-36.2010.811.0003

 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: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:OAB/S103.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC , fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e sem honorários advocatícios.Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se o presente feito, mediante as cautelas de 

estilo.P.I.C. Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437606 Nr: 6274-42.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE AUGUSTO PARMEGANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO ROCHA 

- OAB:23204/O, ISABELA ALVES BUOSI - OAB:OAB/MT 20.756, 

JOSUEL DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 17.954/E, Karen Silva 

Nunes - OAB:22755/O, LEONARDO DOS SANTOS RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LOPES MOREIRA - 

OAB:57313/RS

 Certifico que, compulsando os presentes autos e, em consulta no Sistema 

Apolo de Informação e, ainda, ao DJE - Diário da Justiça Eletrônico do 

Estado de Mato Grosso, constatei que a intimação retro, com finalidade de 

fornecer os dados bancários no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, foi publicada equivocadamente em nome do Dr. GABRIEL 

LOPES MOREIRA, OAB/RS nº 57.313, sendo que deveria ter sido feita em 

nome do Dr. SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB/MT nº 14.258-A, 

conforme certidão de folha 186. Sendo assim, IMPULSIONO os autos 

INTIMANDO o procurador da parte executada para fornecer os dados 

bancários no prazo legal, sob pena de arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423304 Nr: 5437-21.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O

 Certifico, que, em virtude da correspondência devolvida às fls. 127/127-v, 

onde informa que não existe a numeração informada no endereço de fls. 

138, DEIXEI de expedir nova Carta de Intimação. Sendo assim, intimo o 

patrono da parte exequente, para atualizar novos endereços dos 

executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425285 Nr: 7392-87.2009.811.0003

 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: MARIA DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MARTINS JÚNIOR, PRISCILIA 

APARECIDA MARCHINI, BB SEGUROS - BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA 

DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BASSI LOFRANO 

- OAB:176435, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, 

JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:171107/SP

 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 se manifestar 

acerca do petitório de fls.546/547, no prazo legal, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709785 Nr: 4724-41.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ADALTON EDERLI - POLACO AUTO 

PEÇAS, LUIZ ADALTON EDERLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-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 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folhas 139/140, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 788561 Nr: 9656-67.2015.811.0003

 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: ROBERTO DE MELO BEBER, ANA CLEIA JEAN DE 

SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:MT/8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 788561 – Usucapião

Vistos etc.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 805374 Nr: 16418-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLEIDE PEREIRA LOPES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCIELE MORETTI DE MELO - 

OAB:18451, VALESKA MACHADO MARTINS - OAB:18268/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Autos n.º 805374 – Cumprimento de Sentença

 Vistos etc.

Intime-se, a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito.

Decorrido o prazo referenciado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 63232 Nr: 11781-38.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MANCUSO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR FRANCISCO DE 

LIMA - OAB:OAB/SP 303.709, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:136799

 Autos n.º 63232 – Execução

Vistos etc.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 4234 Nr: 646-05.1992.811.0003

 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: VIVIANE MARTINS FRANGE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENANCIO HENRIQUE EUBANK NETO

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

OAB:MT/6218, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO DOS SANTOS - 

OAB:10819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 4234 – Procedimento Ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do processo, 
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sob pena de extinção (artigo 485, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 741958 Nr: 3295-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MG 91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 741958 – Execução

Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o 

andamento da execução, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 742860 Nr: 3760-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IVO BRUNETTA, IARA DE 

CAMPOS BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:13.984-b mt

 Autos nº 742860 – Execução

Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o 

andamento da execução, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 769698 Nr: 2037-86.2015.811.0003

 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: ELINA DAS DORES DE SOUZA COSTA, ELINO DIAS DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA 

ELETROKASA, MABE BRASIL ELETROMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO DA SILVA FERREIRA 

- OAB:32958, Juliana Guimarães Vieira Alves - OAB:273.584 /SP

 Autos n.º 769698 – Procedimento Ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do processo, 

sob pena de extinção (artigo 485, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 778577 Nr: 5605-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARO CENTRO OESTE METARLUGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 778577 – Embargos à execução

 Vistos etc.

Arquive-se o presente processo, mediante observância do preconizado 

na CNGC/MT.

 Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769958 Nr: 2146-03.2015.811.0003

 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: JOSICLEI SOUZA SAUSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 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 legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744403 Nr: 4597-35.2014.811.0003

 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: CAMILA CUERVO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA IMOBILIARIA 

RONDONOPOLIS I -SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

OU RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT, SIDNEY FELTRIN FILHO - OAB:OAB/MT16132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO SILVA PIMENTA - 

OAB:OAB/MG 128506, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

152.165

 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 se 

manifestarem sobre, Proposta de Honorários Periciais, de fls. n° 277/278.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758744 Nr: 12592-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS, LUCIANA FISCHER, ÁGUA BONITA REFLORESTAMENTO 

LTDA, GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:MT/10962-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 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 término de prazo de folha 161.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765048 Nr: 15874-48.2014.811.0003

 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: DOLORES SALETE BEDIN GOTTARDI, NEILA GOTTARDI, 

NABI CICERO GOTTARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT12903

 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 legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739576 Nr: 1698-64.2014.811.0003

 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: BENIGNO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17.603-A OAB/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 requerida, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 89/97-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67874 Nr: 3169-77.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A (HOJE GRUPO UNIBANCO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITH MENEZES ALVES, ELITE FOTO 

MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA, JOSE DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 13.116, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 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-se sobre 

a correspondência devolvida de folha 227, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269511 Nr: 2863-40.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261.030, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 

44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413568 Nr: 9211-93.2008.811.0003

 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: HEITOR ANTONIO POLGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHU & MOMBACH LTDA EPP, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5.417-B, LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - OAB:10514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGBERTO FANTIN - 

OAB:35225/PR, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-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 os procuradores das partes, para manifestarem no 

prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 421913 Nr: 4198-79.2009.811.0003

 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: NATALINA MARIA DE JESUS, JOEL LIMA DA SILVA, 

ELICA PEREIRA DOS SANTOS, KEPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUILHERME ALVES MOREIRA, MARCOS 

ANTONIO KLAIN DE FARIAS, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO C. RIBEIRO - 

OAB:7.026/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:3546/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - OAB:72973/SP, 

MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:OAB/PE 23.748, MARIA 

IZABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - OAB:7387-B

 Isto posto, e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Ante a sucumbência dos autores, 

condeno-os ao pagamento das custas/despesas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 

espeque no artigo 85, §8º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita 

ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiários da AJG (fl. 

93).Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo.P. I. C. Rondonópolis/MT, 06 de fevereiro de 2020.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 431389 Nr: 47-36.2010.811.0003

 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: MIGUEL FLORENCIO DE ARAUJO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI APARECIDO DE OLIVEIRA, LUCENA 

DANTAS & DANTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 5.958
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE 

- OAB:12196, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, 

EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de 

determinar que os requeridos solidariamente restituam ao postulante o 

valor de R$ 10.500,00, verba que deverá ser corrigida pelo INPC e 

acrescida de juros de mora de 1%, desde a data do evento danoso 

(Súmula 43 do STJ).Em face da sucumbência recíproca, nos termos do 

artigo 21, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º, serão rateados entre as partes na proporção de 50% (cinquenta 

por cento), cuja exigibilidade de tal verba em relação a parte ré, fica 

adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG 

(fl. 29).Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.P. I. 

C.Rondonópolis/MT, 06 de fevereiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714352 Nr: 9549-28.2012.811.0003

 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: MARCOS NUNES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082, JOSE PEDRO MATIAS - OAB:18304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO R. DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992 A, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-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 os procuradores das partes, para manifestarem no 

prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719925 Nr: 967-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE PEREIRA FELIX, BRUNA INDIANO DE SOUZA 

SILVA, JESSICA INDIANO DE SOUZA, ERIKA INDIANO DE SOUZA, 

ROGÉRO INDIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.417-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 as partes para manifestarem, no prazo legal, acerca do 

cálculo de atualização de fls. 507/508.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731217 Nr: 11663-03.2013.811.0003

 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: ALAIDE DA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZARDONADI - OAB:5736-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 se manifestar 

acerca do petitório de fls.181/182, no prazo legal, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809268 Nr: 17746-64.2015.811.0003

 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: ADENIZAR APARECIDO BATISTA SANTOS, ADENIZAR 

APARECIDO BATISTA SANTOS ME, ADENIZAR APARECIDO BATISTA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNA ALG- AMERICA LATINA GUINDASTES 

LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA 

INDUSTRIA EXODUS I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROSENTAL - 

OAB:146.730 SP, PEDRO RAMBOR - OAB:83.723 OAB/RS

 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, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de fls. 121/123.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819159 Nr: 2633-36.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR LOURENÇO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14.341, ITALO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7413/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 requerida, para que traga aos 

autos os Dados Bancários completos de seu cliente ou de quem de direito, 

necessários à expedição dos Alvarás para levantamento de valores, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819340 Nr: 2698-31.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA A C LTDA - ME, ALCEU 

CORDOVA, ANTONINHA SIRLEI CARAMORI CORDOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/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 procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.135, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789294 Nr: 9944-15.2015.811.0003

 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: WALKYRIA VILAS BOAS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA AUGUSTA CAMPIOLO LANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 
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JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 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 sobre 

as correspondências devolvidas de folhas 130/131, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794948 Nr: 12341-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIZOLI DE MELLO LOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANTANA DA SILVA - 

OAB:19987/O, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/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 procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797016 Nr: 13124-39.2015.811.0003

 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: MINADAB ALESSANDRO GONÇALVES ARCANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMI CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542/MT

 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 se 

manifestarem sobre, Proposta de Honorários Periciais, de fl. n° 189.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005095-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JAMAL BATISTA OAB - SP138060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO RIVELO DO CARMO (REU)

MARIZA SOUSA DUTRA RIVELO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005095-46.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. REU: MARIZA SOUSA 

DUTRA RIVELO, REGINALDO RIVELO DO CARMO Vistos etc. A demanda 

não comporta julgamento na fase em que se encontra, fazendo-se 

necessária a instrução para dirimir as questões controvertidas. Não há 

preliminares levantadas pelas partes. Presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, declaro saneado o feito e passo a sua 

organização, nos termos do art. 357 do CPC. A lide apresentada pelas 

partes aponta como questões de fato e de direito relevantes, as quais 

defino como pontos controvertidos, a eventual valorização do imóvel e o 

montante a ser pago mensalmente a título de aluguel. Para esclarecimento 

desses pontos e a fim de evitar alegação de cerceamento de defesa, 

DEFIRO a produção de prova pericial postulada pela parte requerida (ID. 

16654999) e, para tanto, nomeio perita judicial PAULA PRUDÊNCIO 

CARVALHO DE ANDRADE, corretora de imóveis, com endereço na 

Alameda Graça Aranha, 59, Q4, casa 1, Jardim Atlântico, 

Rondonópolis/MT, tel.: (66) 9992-08976, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso. Intime-se a Perita Judicial para 

apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de 

especialização, contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, 

para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC[1]). Em seguida, intime-se a parte 

requerida para depositar o valor dos honorários (art. 95, do CPC[2]), no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir. Após, 

intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como para 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II[3]). 

Posteriormente, intime-se a perita a apresentar o laudo em Cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC[4]. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º[5]). Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO 

[1] Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e 

fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. [...] § 2º Ciente da 

nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I - proposta de 

honorários; II - currículo, com comprovação de especialização; III - 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais. [2] Art. 95. Cada parte adiantará a 

remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito 

adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a 

perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. [3] Art. 

465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de 

imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito: [...] II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. [4] Art. 

473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - 

a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do 

método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente 

aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV 

- resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve 

apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência 

lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao 

perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. 

§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes 

técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como 

instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou 

outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. [5] § 

1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo 

do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001255-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DE JESUS LATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001255-91.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CRISTINA DE JESUS LATA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Tendo em vista a alegação 

de descumprimento pela requerida ((ID. 28976091) da ordem judicial 

proferida no ID. 4995372, DETERMINO sua intimação para, no prazo de 24 

(vinte e quatro horas), manifestar-se a respeito do referido petitório e do 

documento que o acompanha, ficando, desde logo, majorado o valor da 

multa diária por descumprimento de tal decisão para R$ 1.000,00 (mil 

reais). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001884-60.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

DELIA SANTOS DE MOURA JACOB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-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 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001884-60.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): DELIA SANTOS DE MOURA JACOB 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). Dessume-se do apresentado pela autora que em data de hoje - 

07/02/2020 -, a requerida procedeu com a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica à UC que guarnece sua residência. Aduz que não 

procedeu com o pagamento das faturas com vencimento em 30/07/2019 

(R$ 765,20 e R$ 573,30) e com vencimento em 30/11/2019 (R$ 206,18 e 

R$ 561,60), uma vez que discorda dos valores lançados nas referidas 

faturas sob o título de “CONSUMO RECUPERADO”. Relata, ainda, que 

existe fatura em aberto no montante de R$ 4.344,34, vencida em 

28/12/2018, mas que está sub judice (autos 1010474-60.2019.8.11.0003 

Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca), o que, de igual modo, inviabilizaria 

o corte. A possibilidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica 

por DÉBITOS PRETÉRITOS segue, em regra, sendo vedada. Diz-se em 

regra, pois, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso 

repetitivo (REsp 1.414.433), definiu que ser possível o corte em caso de 

débito pretérito, desde que seja, unicamente, na hipótese de recuperação 

de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor e em respeito ao 

contraditório e à ampla defesa, ou seja, que o consumidor sempre seja 

previamente notificado do ato, de modo que possa regularizar o seu atual 

inadimplemento, como se vê: Na hipótese de débito estrito de recuperação 

de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao 

consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do 

fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao 

consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente 

ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, 

contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o 

vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar 

os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente 

aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. Ressalte-se, todavia, 

que ainda persiste a possibilidade de corte energia por inadimplemento de 

DÍVIDA ATUAL, relativa ao mês do consumo. E aqui, neste ponto, refoge 

razão à autora, eis que, da documentação carreada, além de se verificar a 

existência de mais de uma conta de energia elétrica em aberto, pretéritas, 

é verdade (R$ 288,05 com vencimento em 08/09/2019 e R$ 417,07 com 

vencimento em 08/10/2019), não há nos autos qualquer informação 

acerca do adimplemento atual. Veja-se, a propósito, que as Declarações 

de Quitação Anual de Débitos (ID. 28976223 e 28976224) referem-se aos 

anos de 2017 e 2018, nada constando acerca de 2019 e, principalmente, 

2020. Consigne-se, por fim, que o corte de energia por inadimplemento é 

realizado de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel), dispostos nos artigos 172 e 173 da 

resolução 414 e, a partir de uma fatura em atraso, já se faz possível a 

suspensão, daí a importância de se cercar de elementos de prova que 

atestem a inexistência de pendência atual, o que não se fez presente. 

Atento a tais ensinamentos, entendo que não é o caso do deferimento do 

adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção 

apresentados pela requerente, por ora, não sustentam o pleito 

antecipatório. Prudente, pois, que se aguarde 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 na inicial. Dispõe o art. 334 do CPC, determina 

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 a 

requerida 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001890-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON HENRIQUE ALVES DA CONCEICAO (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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POSSE E PERDAS E DANOS ajuizada por N.C. IMÓVEIS LTDA em face de 

EWERTON HENRIQUE ALVES DA CONCEIÇÃO, ambos qualificadas. Alega 

a autora ter firmado contrato de compra e venda de imóvel com o 

requerido, em 03/07/2012, cujo objeto consistia na área descrita na inicial, 

sendo o valor total da transação R$ 42.840,00 (quarenta e dois mil e 

oitocentos e quarenta reais). Relata que o requerido encontra-se 

inadimplente desde fevereiro de 2018, estando a dívida atualmente em R$ 

28.527,93 (vinte e oito mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e três 

centavos), tendo o requerido, ainda, deixado de quitar o IPTU (R$ 1.168,43 

(um mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos)). Requer 

a concessão de mandado liminar de reintegração de posse ou, 

alternativamente, a designação de audiência de justificação. Pede, ao final, 

seja julgada procedente a ação para o fim de se manter a liminar, declarar 

rescindido o contrato, bem como condenar a requerida ao pagamento de 

perdas e danos e demais despesas, sem prejuízo de demais verbas e 

honorários. Com a inicial vieram documentos. Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e DECIDO. Para análise do pedido de liminar possessória, o 

magistrado deve ater-se aos fundamentos preconizados no artigo 561 do 

Código de Processo Civil, in verbis: Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 

Ocorre que o eventual inadimplemento de contrato de compra e venda, por 

si só, não é capaz de autorizar a reintegração da posse do imóvel pelo 

vendedor, ainda que haja notificado a parte ré para que procedesse a sua 

desocupação, intentando a rescisão contratual. Neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E 

DANOS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. COMPRA 

E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE 

DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO. 1. 

Agravo de instrumento é um recurso sedundum eventum litis, devendo 

limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente 

decidido pelo juiz de primeiro grau, sob os aspectos da legalidade e 

razoabilidade, não sendo lícito ao órgão ad quem extrapolar o seu âmbito 

para matéria estranha ao ato judicial censurado, nem mesmo se antecipar 

incontinenti ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de, nesta 

hipótese, suprimir um grau de jurisdição. 2. O inadimplemento do contrato 

por parte dos requeridos/agravantes não importa em rescisão contratual 

de pleno direito, razão pela qual não se pode deferir a tutela possessória 

de reintegração de posse à credora do imóvel antes que seja decretada, 

judicialmente, a rescisão do contrato. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 00403626920198090000, Relator: 

JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/05/2019, 6ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ de 15/05/2019). (Grifamos). RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO – ESBULHO POSSESSÓRIO DECORRENTE DE ALEGADO 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR 

PARA REINTEGRAR OS AGRAVADOS NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE 

REINTEGRAÇÃO DOS VENDEDORES – NECESSIDADE DE PRÉVIA 

RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. É impossível, em sede de cognição sumária, 

autorizar a reintegração de posse dos vendedores antes de resolvido o 

contrato de compra e venda, pois somente após a sua resolução é que 

poderá haver posse injusta. (AI Nº 1010942-04.2017.8.11.0000, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018). (Grifamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – 

PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda 

que haja cláusula contratual prevendo a possibilidade de reintegração de 

posse em caso de inadimplemento, não é recomendável o deferimento de 

liminar antes que tenha havido cognição exauriente. (AI 

1009523-46.2017.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, 

Publicado no DJE 27/02/2018). (Grifamos). Nesse contexto, entendo que 

os elementos constantes nos autos não são suficientes para o 

deferimento da tutela possessória antecipada, ao menos nesse estágio 

inicial. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de reintegração de posse lançado na inicial. Intime-se a ré desta 

decisão, cientificando-se ela de que o prazo para contestar será contado 

a partir da data de intimação, na forma do art. 564 do CPC. A expedição do 

mandado está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa 

judicial em quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento 

da distribuição. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004143-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004143-67.2016.8.11.0003 Vistos etc. Considerando os 

pedidos apresentados pela parte autora na peça de exórdio, bem como a 

manifestação sob o Id. 22900364, determino a intimação do requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se pretende dar 

prosseguimento ao presente feito. Após, volte-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1010576-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM SCHULZ BAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SCHULZ BAR OAB - MT23795/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1010576-53.2017.8.11.0003 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, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1002507-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELE CRISTINA VILABOA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIVELINO LUCIO DE RESENDE OAB - MT7147/O (ADVOGADO(A))

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002507-66.2016.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

manifestação sob o Id. 25507395, intime o exequente para informar os 

dados bancários para que seja efetivado o levantamento de valores 

incontroversos, no prazo de 05 (cinco) dias. Ato contínuo, remeta os 

autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo 

remanescente, devendo ser abatido os valores já depositados. Deverá, 

ainda, ser observado o disposto na sentença sob o Id. 11784327, bem 

como no acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça sob o Id. 17579601, 

17579602 e 17579603. Vindo o cálculo, dê-se vista as partes. Após, 

voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000727-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR SIPRIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 10000727-23.2018.811.0003 Vistos etc. A parte autora 

comparece aos autos para requerer a expedição de ofícios para 

empresas privadas a fim de localizar o requerido e o bem, objeto da lide 

(Id. 23135422). Contudo, vê-se da certidão do meirinho sob o Id. 

17751985, que o veículo foi encontrado, porém, encontra-se em posse da 

Polícia Judiciária Civil por determinação judicial. Desta forma, indefiro o 

pleito formulado pelo autor e determino a sua intimação, pessoalmente por 

ARMP e seu patrono constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprir integralmente o disposto na decisão sob o Id. 

19477235, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção da 

presente ação. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1006185-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEIA RIBEIRO - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006185-21.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 20042111 e 20079933, 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, 07 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000495-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. GOMES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. DA ROCHA - ME (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000495-45.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

certidão constante no Id. 22988724, intime o autor pessoalmente por ARMP 

e seu patrono constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o regular andamento do feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção da presente ação. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001881-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/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

 

CD. PROC. 1001881-42.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 23975019 e 24018052, 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, 07 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005921-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON PEREIRA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005921-67.2019.8.11.0003 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 
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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, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005561-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO GONCALVES DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

FAIR EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAURI DA ROZA OAB - SC28177 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005561-35.2019.8.11.0003 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, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000963-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000963-38.2019.8.11.0003 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, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004915-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE DE FATIMA FERREIRA GABRIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004915-25.2019.8.11.0003 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, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005546-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO GONCALVES DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005546-66.2019.8.11.0003 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, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005670-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-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

 

CD. PROC. 1005670-49.2019.8.11.0003 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, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005533-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS FELICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VIRGILIO FERREIRA FILHO (REQUERIDO)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

CRISTIANO DE CASTRO DAYRELL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA MADLUM OAB - SP296059 (ADVOGADO(A))

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005533-04.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 20192831 e 22539210, 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, 07 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005256-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON DE JESUS BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES PRADO OAB - MT25853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO AGUIAR DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005256-51.2019.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para 

cumprimento de sentença. Intime o executado para pagamento do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e 

honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso 

necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo 

remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor 

apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a 

constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu patrono constituído e 

caso não possua, intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, 

do CPC). Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 07 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000969-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO MENEZES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000969-45.2019.8.11.0003 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 
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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, 07 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001831-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

WELDER FELIZARTI LOPES OAB - MT25390/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

 

CD. PROC. 1001831-16.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 24253265 e 24272135, 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, 07 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004857-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA NUNES CAMPOS MARINS OAB - MT24877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004857-22.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 24307512 e 24316441, 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, 07 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012140-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1012140-33.2018.8.11.0003 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, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003516-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LUCAS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003516-92.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

manifestação sob o Id. 24858264, nomeio em substituição à perita do Juízo 

o Sr. Valter Joaquim dos Santos, independente de compromisso, com 

endereço nesta cidade, na Alameda das Primaveras, nº 15, Bairro Colina 

Verde, (Fone: (66) 9611-4862). Intime-o para apresentar proposta de 

honorários. Após, digam as partes. Mantenho as demais cominações 

constantes na decisão sob o Id. 22391537. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 
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BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005466-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Labib Melhem Hamze (AUTOR(A))

Anis Melhem Hamze (AUTOR(A))

Najia El-amar Hamze (AUTOR(A))

Refaat Naim Charafeddine (AUTOR(A))

Nazih Melhem Hamze (AUTOR(A))

Samir Melhem Hamze (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Altamira Ferreira dos Santos (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005466-39.2018.8.11.0003 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, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000037-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO DO NASCIMENTO ESPINDOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

VILSON CIRILO DE REZENDE OAB - MT21733/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000037-28.2017.811.0003 Vistos etc. Certifique a Sra. 

Gestora o trânsito em julgado da sentença sob o Id. 17448419. Não 

havendo irresignação das partes, remeta os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011747-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL STRAPASSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILY BREANEZI OAB - RR364-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN LUIZ DALL AGNOL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certifico que decorreu o prazo da citação do devedor 

sem a comprovação do pagamento do débito e/ou interposição de 

embargos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006583-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR GOMES VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DALBERTO DE FARIA OAB - SP49438 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA EFETUAR O DEPÓSITO 

COMPLEMENTAR CONFORME CÁLCULO APRESENTADO PELA 

CONTADORIA ID N.26955533 , NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011156-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LENOIR SILVANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

JOANA RIBAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES DE R$ 892,67 (FUNAJURIS) e R$ 

14,81 (CARTÓRIO DISTRIBUIDOR), NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS , SOB 

PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 290 DO CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011938-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN RECH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 28981740, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008168-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER QUEIROZ SCHIAVI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 28985301, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004198-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA AVELINA DELGADO DO PINHO (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBIA GABRIELA DELGADO DURO OAB - 011.036.931-90 

(REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 28985314, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013762-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIFERENCIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON AZOLINI OAB - MT3094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO GRISOLIA GRISOSTE (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 28987247, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001345-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIONEI PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001345-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIONEI PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003296-31.2017.8.11.0003

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:

LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 28987289, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010249-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA VASCONCELOS FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR PEREIRA DE MOURA OAB - MT19196/O (ADVOGADO(A))

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID.28989167, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014952-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR JOSE SCHERER - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 28991343, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006047-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DORNELOS CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

DIEGO HENRILLE DA SILVA OAB - MT22156/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO 

ID. 28993686, BEM COMO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO , NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007407-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE GIORGIO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CERTIDÃO DE DECURSO DE 

PRAZO ID. 28997906, BEM COMO PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 818906 Nr: 2515-60.2016.811.0003

 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: EDSON EVARISTO, ANA MARIA CAETANO ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LAERTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:10429-A/MS, EMERSON CORDEIRO SILVA - OAB:11163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20.726-O

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação de cobrança e, pelas 

mesmas razões, julgo improcedente a reconvenção. Considerando que as 

partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus 

pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 

85, § 8º do CPC. Custas proporcionais pro rata. Deixo de determinar a 

compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição 

contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já 

defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais 

possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo 
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tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras 

quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação 

aos autores, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez 

que eles são beneficiários da assistência judiciária gratuita. Transitada em 

julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 

2020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19558 Nr: 312-78.1986.811.0003

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE EMILIO VALERIO, ESPOLIO DE ANA RINCK, 

EGIDIO VALERIO, ADOLFO VALERIO, ADELIA VAZ VALERIO, APARECIDA 

R. VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:8972841MT, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 

5957, JULIO TARDIN - OAB:4479, ROBERTO LUIS GASPAR FERNANDES 

- OAB:111040/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR. EDUARDO BARBOSA AJALA, OAB 26.847/MT, PARA 

NO PRAZO DE 48 HORAS, DEVOLVER OS AUTOS QUE SE ENCONTRA 

COM CARGA DESDE 03/02/2020, SOB PENA AS PENAS DO ART. 234, § 

2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60469 Nr: 8831-56.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA, VANILDA VICENTINI, LINDOMAR SANTOS DE CARVALHO

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 INTIMAÇÃO DO DR. FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA, OAB 

10.094/MT, PARA NO PRAZO DE 48 HORAS, DEVOLVER OS AUTOS QUE 

SE ENCONTRA COM CARGA DESDE 03/02/2020, SOB PENA AS PENAS 

DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418147 Nr: 593-28.2009.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO PIRES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 INTIMAÇÃO DO DR. FAUSTO DEL CLARO JUNIOR, PARA NO PRAZO DE 

48 HORAS, DEVOLVER OS AUTOS QUE SE ENCONTRA COM CARGA 

DESDE 30/01/2020, SOB PENA AS PENAS DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434998 Nr: 3664-04.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPMDC, SPMDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 INTIMAÇÃO DO DR. SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO, OAB 

6174/MT, PARA NO PRAZO DE 48 HORAS, DEVOLVER OS AUTOS QUE 

SE ENCONTRA COM CARGA DESDE 03/02/2020, SOB PENA AS PENAS 

DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727424 Nr: 8302-75.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELY DA CARMEN AUGUSTIN, EVANDRO 

RICARDO RIES SILVEIRA, CLOVIS AUGUSTIN, VIVIANE IZABELLA DA 

SILVA AUGUSTIN, ÂNGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B/MT, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ADRIANA INOCÊNCIO 

DE MATOS - OAB:MT25012/O, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO DA DRA. ERIKA LUIZA GREGORIO, OAB 19388/MT, PARA NO 

PRAZO DE 48 HORAS, DEVOLVER OS AUTOS QUE SE ENCONTRA COM 

CARGA DESDE 03/02/2020, SOB PENA AS PENAS DO ART. 234, § 2º DO 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789200 Nr: 9888-79.2015.811.0003

 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: LAURA CRISTINA NEVES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 INTIMAÇÃO DO DR. RAMÃO VILALVA JÚNIOR, OAB 22.818/MT, PARA 

NO PRAZO DE 48 HORAS, DEVOLVER OS AUTOS QUE SE ENCONTRA 

COM CARGA DESDE 04/02/2020, SOB PENA AS PENAS DO ART. 234, § 

2º DO NCPC.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924594 Nr: 3048-14.2019.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEIN TRANSPORTES COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA, MARCENIS NIURA REESE HEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:11.858-A, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCENIS NIURA REESE HEIN, Cpf: 

46873430153, Rg: 3434690-9, casado(a), vendedora. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) 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 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AGROFERRAGENS LUIZÃO LTDA move em face de 

HEIN TRANSP. COMER. E REFR. LTDA e MARCENIS NIURA REESE HEIN, 

apresentar o Incidente para a desconsideração de personalidade jurídica 

da executada e, consequentemente alcançar o patrimônio dos sócios em 

face da nitida confusão patrimonial ...Requer seja recebido em todos os 

termos processados conforme ditames dos artigos 133 e seguintes do 

CPC e, julgado totalmente procedente .....

Despacho/Decisão: Código nº 924594Vistos etc.Considerando que as 

tentativas de citação de MARCENIS NIURA REESE HEIN restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há quase de 10 
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(dez) anos sem que o credor consiga promover os atos processuais 

necessários para o seu regular andamento, hei por bem deferir o pedido 

para citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo serem 

observados os comandos do artigo 257, do CPC.Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 18 de novembro de 2.019.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 04 de fevereiro de 2020

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003998-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CORREA DAUZACKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO OAB - MS10001 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPANIW SERVICOS EMPRESARIAIS E RECURSOS HUMANOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ ALVES MANTOVANI OAB - SP95566 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

. Processo nº 1003998-40.2018.8.11.0003. Vistos etc. A requerida em sua 

peça defensiva alegou em sede de preliminar impugnação a concessão do 

benefício da Justiça Gratuita e incompetência relativa (Num. 14976134). O 

autor refutou tais arguições quando da apresentação da impugnação a 

contestação. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Em relação a 

impugnação ao benefício da Justiça Gratuita concedido nos autos, os 

artigos 98, 99 e 100 do CPC, preveem o seguinte: “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. (...) Art. 

99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, 

na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. (...) Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de 

recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, 

por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. 

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa.” Inicialmente, o benefício foi concedido após análise dos 

documentos apresentados na exordial. Porém, há de se dizer que quando 

impugnado o benefício concedido, o magistrado deverá verificar a 

existência de fatos que demonstrem a capacidade financeira dos 

jurisdicionados, para ao final manter ou revogar as benesses. Em razão 

disso, e, em atenção às determinações da CNGC, este juízo realizou 

consulta, com a utilização do Sistema INFOJUD, ao Imposto de Renda do 

demandante do Exercício 2019 - Ano Calendário 2018, constatando que o 

mesmo declarou no campo “Demonstrativo de atividade rural” que em 2018 

auferiu renda bruta no total de R$ 962.786,57 (novecentos e sessenta e 

dois mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), 

restando evidente que detém capital suficiente para o recolhimento das 

custas processuais. Dessa forma, não obstante o fato do requerente ter 

alegado a necessidade da justiça gratuita, vê-se que este detém 

patrimônio considerável, indicando que se mostra viável economicamente, 

não estando em estado de miserabilidade capaz de se comparar a um 

trabalhador assalariado minimamente, motivo pelo qual acolho a 

impugnação arguida e revogo o benefício da Justiça Gratuita concedido 

nos autos. Encaminhe os autos à contadoria judicial para apuração do 

valor das custas e despesas processuais, intimando o demandante para o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda, visando a celeridade 

processual e a situação posta nos autos, determino que o autor traga o 

contrato social e as alterações contratuais dos anos de 2017 a 2019 da 

empresa HIDROVERDI HORTICULTURA EIRELI, bem como junte 

documentos comprobatórios de seu vínculo empregatício com a mesma, no 

mesmo prazo supra, pois conforme consta no IR juntado no Num. 

13622991 e na obtida pelo Sistema Injojud, o mesmo possui 100% de 

participação da atividade rural denominada Chácara Hidroverdi. Vindo a 

documentação, dê-se vista a requerida e, após conclusos para análise do 

arguição de incompetência relativa. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009329-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA LEMOS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-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

 

CD. PROC. 1009329-03.2018.8.11.0003 Vistos etc. Na peça defensiva, a 

requerida alega preliminar de carência de ação por falta de interesse de 

agir. Com efeito, o interesse processual é entendido como a necessidade 

de fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida e 

sua utilidade na satisfação dos anseios de quem vêm a juízo. Ensina Luiz 

Rodrigues Wambier que: “A condição da ação consistente no interesse 

processual se compõe de dois aspectos, ligados entre si, que se podem 

traduzir no binômio necessidade-utilidade. (...) O interesse processual 

está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o 

direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para 

alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda 

mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o 

aspecto prático. (Curso avançado de processo civil, 4. ed., RT, p. 140)”. 

Na mesma linha, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de 

direito processual civil, volume único, 8ª. ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 

74/75: “(...) o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes 

aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a 

adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende 

obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da 

vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, 

havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide 

tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a 

possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de 

solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de 

interesse por essas vias alternativas. (...) Por adequação se entende que 

o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de 

interesse apresentado na petição inicial”. Ora, com uma simples análise na 

petição inicial resta claro o objetivo perseguido pelo autor, decorrendo da 

narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente 

impugnado na contestação. Dessa forma, entendo existir necessidade e 

utilidade da manifestação jurisdicional, sendo que a questão acerca de 

haver ou não o direito pleiteado na exordial, confunde-se com a matéria de 

mérito e como tal, será analisada. Sendo assim, rejeito a preliminar arguida. 

Não havendo outras preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que 

impeçam o andamento do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os 

pontos controvertidos da demanda na prova do dano e do nexo causal. 

Quanto a distribuição do ônus probatório entre autor e réu, o art. 373, I e II, 

do CPC, disciplina que será incumbido ao réu provar à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e ao autor quanto 

ao fato constitutivo de seu próprio direito. Diante desta regra de 

distribuição, cada uma das partes já tem conhecimento prévio de qual 

espécie de fato terá o encargo de provar. No entanto, o CPC acrescenta 

nova regra, e a distribuição do ônus deixa de ser estática, na medida em 

que o §1º, do artigo 373, abre a possibilidade de aplicação da teoria da 
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distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto. Por 

meio desta teoria, pode o Juiz, desde que de forma justificada, 

(re)distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual 

caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela 

que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, 

verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo. Isto é, nem sempre 

será exigido do autor que prove os fatos que alega ou que o réu faça 

prova contrária de tais fatos, podendo haver situações específicas em 

que o Juiz aplicará a distribuição dinâmica do ônus probatório buscando 

obter a prova ao menor custo (ônus) e visando a melhor solução para o 

processo. Nota-se que os requisitos considerados pelo legislador para a 

redistribuição do ônus probatório são: (i) peculiaridade da causa, 

relacionada com a impossibilidade ou excessiva dificuldade em se cumprir 

o ônus probatório; (ii) maior facilidade de uma ou outra parte para obter a 

prova do fato contrário. Inicialmente, mister analisar se a relação 

contratual entabulada entre os litigantes enquadra-se nos ditames do 

Código de Defesa do Consumidor para, daí, definir se a parte autora faz 

jus à pretendida inversão do ônus probatório. Acerca do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça utiliza a teoria finalista para caracterizar a relação de 

consumo, entendendo que é consumidor final aquele que se utiliza do 

produto para satisfação própria e não para fomento de atividade 

econômica que exerça. Ocorre que, evoluindo sobre o tema, a 

jurisprudência do STJ flexibilizou o entendimento anterior, admitindo, 

excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC a determinados 

consumidores profissionais, desde que demonstrada, em concreto, a 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Essa é a chamada corrente 

de forma atenuada ou finalista aprofundada, a qual parte da premissa de 

que a vulnerabilidade é o princípio-motor da política nacional das relações 

de consumo, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor, nos 

termos do art. 4º, I, do CDC. Lado outro, o fato de haver relação de 

consumo não implica automática inversão do ônus da prova, de modo que 

as partes não estão dispensadas de dar atenção à regra básica sobre o 

encargo probatório que lhes cabe conforme o sistema do Código de 

Processo Civil. E de acordo com a regra do ônus da prova para o autor e 

para o réu, definidos no art. 373 do Código de Processo Civil, a 

demonstração das alegações das partes esteve ao seu alcance. O art. 

156 do Código de Processo Civil prevê que quando a prova do fato 

depender de conhecimento técnico ou científico, como no caso, o juiz será 

assistido por perito, que tem atribuição de auxiliar da justiça (art. 

139/CPC/2015, art. 149). Ressalte-se, a lição de Claudia Lima Marques e 

outros, em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, acerca da 

responsabilidade imputada ao fornecedor no art. 18, CDC, de que não se 

exige culpa ou prova da culpa, bastando a "constatação do vício, oculto 

ou aparente (art. 18 c/c art. 26)". Ademais, é possível a inversão do ônus 

da prova, incumbindo ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência 

dos vícios, sob pena de sujeitar-se a uma das exigências do CDC. Dessa 

forma, aplico a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e 

determino que a demandada comprove a inexistência de vício no medidor 

da unidade consumidora da autora e que houve a correta tarifação das 

faturas ora discutidas. Ademais, considerando que a concessionária não 

providenciou a realização da perícia técnica, bem como que os 

documentos que instruem os autos não são suficientes ao convencimento 

do juízo, determino a realização de perícia às expensas da ré. Nomeio 

perito do Juízo, independentemente de compromisso, o Engenheiro 

Francisco M. Fernandes, com endereço na Rua 07 de setembro, nº 285, 

Vila Birigui, nesta cidade, fone: (66) 3426-6464. Vindo aos autos a 

proposta de honorários, intime as partes, para querendo, se manifestem 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime as partes, por meio de seus 

procuradores constituídos, para indicarem assistentes técnicos, 

apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, 

do CPC). Ato contínuo, imediatamente concluso para 

homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais, que serão 

suportados pela requerida, na forma estabelecida no artigo 95, do CPC. 

Deverá o expert responder aos seguintes quesitos do Juízo: 01 - A 

unidade consumidora da autor está enquadrada na classe rural ou 

urbana? 02 - A tarificação cobrada é a correta? 03 - Há diferença na 

cobrança do consumo de energia? Se sim quantificar. 04 – O valor 

cobrado nas faturas condiz com o consumo da unidade consumidora da 

autora. 05 – O medidor apresenta algum problema que possa quantificar 

de forma errônea o consumo da UC. 06 – Descrever os aparelhos 

existentes na residência da demandante que consomem energia. 07 – 

Justificar as possíveis causas de oscilação na cobrança dos valores, se 

houver. A audiência de instrução será oportunamente designada, após a 

realização do trabalho técnico, se porventura necessária. Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003554-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA MARIA DE JESUS ALVES (REQUERENTE)

MAURO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE IVANILSON SOUZA DE DEUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE CREPALDI OAB - 571.407.821-72 (REPRESENTANTE)

IVANI SOUZA DE DEUS OAB - 353.394.461-15 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1003554-07.2018.8.11.0003) Vistos etc. A requerida foi 

devidamente citada e não ofereceu defesa, conforme consta da certidão 

do Id. 21269180. 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, 07 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013551-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/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

 

(Processo nº 1013551-14.2018.8.11.0003) Vistos etc. Compulsando 

detidamente os autos em epígrafe, vislumbro que na contestação 

apresentada fora feito o pedido de reconvenção (Id. 18486447 – Pág. 25), 

assim intime a reconvinte/requerida para proceder o recolhimento das 

custas judiciais referente à reconvenção apresentada, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do não conhecimento. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004606-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MAURICIO BERNARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA RUIVO OAB - RJ206757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1004606-09.2016.8.11.0003) Vistos etc. Considerando o 

pedido da autora no tocante a indenização por dano moral supostamente 

sofrido, converto o julgamento em diligência e determino que a demandante 

traga aos autos, o comprovante do eventual pagamento narrado na 

negativação, consoante o Id. 3689852, sendo o valor de R$ 183,82 (cento 

e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), sob o contrato n° 
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627664326, no prazo de 05 (cinco) dias. Após a apresentação dos 

documentos, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003716-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DA SILVA SANTOS (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:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1003716-65.2019.8.11.0003) Vistos etc. 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 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 e da regularização processual por parte da requerida 

mencionada, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 

357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004376-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO TAXI RIO VERMELHO LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDREA BEATRIZ KROICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1004376-93.2018.8.11.0003) Vistos etc. Ante a certidão 

constante no Id. 26733236, a qual aduz que as matrículas acostadas aos 

autos se divergem da decisão retro, para tanto defiro o arresto 

“provisório”, previsto no artigo 830 do CPC, importa em efetiva garantia ao 

resultado positivo da execução, impondo-se sua adoção quando não 

localizado o devedor. Verifica-se que o exequente não obteve êxito nas 

citações dos devedores. Nestas circunstâncias, estão presentes as 

condições estabelecidas no artigo 830, do Código de Processo Civil[1]. O 

crédito está consubstanciado em título executivo, vencido e líquido, não 

havendo demonstração de sua fragilidade. Logo, a imposição de 

diligências para as localizações dos devedores, sem a garantia do 

arresto, pode ensejar resultado final infrutífero à ação executiva, na 

medida em que estes se beneficiam com a demora no andamento do feito, 

para o aperfeiçoamento do ato citatório. Ademais, tal possibilidade vem 

respaldada pela jurisprudência. Veja: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO. NÃO-LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. REQUERIMENTO DE 

ARRESTO "ON-LINE". RECURSO DA EXEQUENTE. Cabível a realização do 

arresto eletrônico, por meio do sistema Bacen-Jud, quando não 

encontrado o endereço, ou os devedores no endereço apontado no 

contrato. Situação processual que justifica a medida. Precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70064772098, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alberto Delgado Neto, Julgado em 18/08/2015).(TJ-RS - AI: 70064772098 

RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 18/08/2015, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 21/08/2015)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARRESTO "ON LINE". NÃO 

CABIMENTO. O arresto "online" previsto no artigo 653 do CPC é cabível 

quando a normal citação do devedor resultar inviabilizada pelas 

dificuldades decorrentes da sua ausência. Caso dos autos em que sequer 

foram esgotados os meios para localização dos devedores, não tendo 

havido citação dos mesmos. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70062755335, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado 

em 01/12/2014)” Diante do exposto, defiro o pedido de arresto provisório 

dos imóveis inscritos nas matrículas retificadas, sendo elas: 9.219; 30.392 

e 63.502, todos registradas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis 

de Rondonópolis/MT, de propriedade da executada Andrea Beatriz Kroich 

Scheffer. Intime o exequente para que atenda as demais determinações 

constantes no artigo 830, §2º, do CPC e/ou requer o de direito. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] Art. 830 – 

Se oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008373-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTONN JOSE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1008373-21.2017.8.11.0003) Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença. Intime a parte executada, na pessoa de seu 

patrono constituído, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. 

Expeça mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 
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advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004068-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIL FARIA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004068-91.2017.8.11.0003 Vistos etc. Não havendo 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova da possibilidade ou não da requerida admitir o autor em 

seus quadros sociais, sem comprometer a solvência da sociedade 

cooperativa. Quanto a distribuição do ônus probatório entre autor e réu, o 

art. 373, I e II, do CPC, disciplina que será incumbido ao réu provar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e 

ao autor quanto ao fato constitutivo de seu próprio direito. Diante desta 

regra de distribuição, cada uma das partes já tem conhecimento prévio de 

qual espécie de fato terá o encargo de provar. No entanto, o CPC 

acrescenta nova regra, e a distribuição do ônus deixa de ser estática, na 

medida em que o §1º, do artigo 373, abre a possibilidade de aplicação da 

teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso 

concreto. Por meio desta teoria, pode o Juiz, desde que de forma 

justificada, (re)distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação 

processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada 

parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, 

de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo. Isto 

é, nem sempre será exigido do autor que prove os fatos que alega ou que 

o réu faça prova contrária de tais fatos, podendo haver situações 

específicas em que o Juiz aplicará a distribuição dinâmica do ônus 

probatório buscando obter a prova ao menor custo (ônus) e visando a 

melhor solução para o processo. Nota-se que os requisitos considerados 

pelo legislador para a redistribuição do ônus probatório são: (i) 

peculiaridade da causa, relacionada com a impossibilidade ou excessiva 

dificuldade em se cumprir o ônus probatório; (ii) maior facilidade de uma ou 

outra parte para obter a prova do fato contrário. Inicialmente, mister 

analisar se a relação contratual entabulada entre os litigantes enquadra-se 

nos ditames do Código de Defesa do Consumidor para, daí, definir se a 

parte autora faz jus à pretendida inversão do ônus probatório. Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça utiliza a teoria finalista para 

caracterizar a relação de consumo, entendendo que é consumidor final 

aquele que se utiliza do produto para satisfação própria e não para 

fomento de atividade econômica que exerça. Ocorre que, evoluindo sobre 

o tema, a jurisprudência do STJ flexibilizou o entendimento anterior, 

admitindo, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC a 

determinados consumidores profissionais, desde que demonstrada, em 

concreto, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Essa é a 

chamada corrente de forma atenuada ou finalista aprofundada, a qual 

parte da premissa de que a vulnerabilidade é o princípio-motor da política 

nacional das relações de consumo, que legitima toda a proteção conferida 

ao consumidor, nos termos do art. 4º, I, do CDC. Lado outro, o fato de 

haver relação de consumo não implica automática inversão do ônus da 

prova, de modo que as partes não estão dispensadas de dar atenção à 

regra básica sobre o encargo probatório que lhes cabe conforme o 

sistema do Código de Processo Civil. E de acordo com a regra do ônus da 

prova para o autor e para o réu, definidos no art. 373 do Código de 

Processo Civil, a demonstração das alegações das partes esteve ao seu 

alcance. O art. 156 do Código de Processo Civil prevê que quando a prova 

do fato depender de conhecimento técnico ou científico, como no caso, o 

juiz será assistido por perito, que tem atribuição de auxiliar da justiça (art. 

139/CPC/2015, art. 149). Ressalte-se, a lição de Claudia Lima Marques e 

outros, em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, acerca da 

responsabilidade imputada ao fornecedor no art. 18, CDC, de que não se 

exige culpa ou prova da culpa, bastando a "constatação do vício, oculto 

ou aparente (art. 18 c/c art. 26)". Ademais, é possível a inversão do ônus 

da prova, incumbindo ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência 

dos vícios, sob pena de sujeitar-se a uma das exigências do CDC. Dessa 

forma, aplico a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e 

determino que o demandado comprove a inexistência de onerosidade 

excessiva no contrato ora discutido. Considerando que a lide versa sobre 

possibilidade ou não da requerida admitir o autor em seus quadros sociais, 

sem comprometer a solvência da sociedade cooperativa, determino a 

produção de prova pericial contábil, a qual deverá ser custeada pela 

demandada. Nomeio perita do Juízo a senhora VERA GOMES DA SILVA, 

contadora, auditora e perita contábil, registrada no CRC nº. 5452-04/MT, e 

no CNPC nº. 774, com endereço à Rua Américo Salgado, nº. 1103, Bairro 

Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78.005-540, telefones (65) 3623-9909, (65) 

99233-3815 ou (65) 3052-9371, Email: vera5452@yahoo.com.br. Intime-a 

para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes. Como 

quesito do Juízo deverá a expert mensurar, com base nos documentos 

apresentados pelas partes, e outros que entender pertinentes, se a 

admissão do autor nos quadros sociais da cooperativa, irá ou não 

comprometer a solvência da ré. Faculto às partes a indicação de 

assistente técnico e/ou formulação de quesitos, no prazo de 05 (cinco) 

dias. A audiência de instrução será oportunamente designada, após a 

realização do trabalho técnico, se necessária. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000212-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON CASTRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS OAB - MT0019730A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000212-22.2017.8.11.0003 Vistos etc. Promova as anotações 

e alterações necessárias para conversão do pedido para cumprimento de 

sentença. Retifique Sra. Gestora o polo passivo da presente demanda 

para fazer constar GUIRANET- INTERNET E TECNOLOGIA, e não MÔNICA 

PEREIRA LIMA. Após, intime a parte executada, por ARMP, para 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da 

incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523, §1º, do 

CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, atualize-o com a 

incidência da multa e honorários acima fixados. Expeça mandado de 

penhora e avalição de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento 

parcial do débito, o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão 

sobre o saldo remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o 

devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. 

Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu 

patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado 

for (art. 841 e 842, do CPC). Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004638-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUA-RIO HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004638-14.2016.8.11.0003 Vistos etc. Promova as anotações 

e alterações necessárias para conversão do pedido para cumprimento de 

sentença. Intime a parte executada, por ARMP, para pagamento do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos dos artigos 513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem 

o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários 

acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito e caso necessário, 

voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da 

multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. 

Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor apresente impugnação, 

nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime 

o devedor, por meio de seu patrono constituído e caso não possua, 

intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem imóvel, intime o cônjuge 

da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, do CPC). Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002193-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BORBA CORREIA SALOMAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (LITISCONSORTES)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002193-23.2016.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

compareceu aos autos (Id. 28915207) e requer a substituição da 

testemunha arrolada (Id. 26366486), sob o argumento de que a primeira 

testemunha arrolada não foi encontrada. DECIDO. Compulsando o caderno 

processual, observa-se que o despacho saneador proferido no Id. 

25410976, designou a audiência de instrução para o dia 12/02/2020 às 

14h00 e, com relação ao rol de testemunhas, determinou o que segue 

abaixo: As partes deverão depositar o rol de testemunhas, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC, vez que o 

referido parágrafo prevê que o prazo não superior a 15 dias. Quando do 

depósito do rol deverá informar qual das testemunhas será intimada pela 

própria parte; qual comparecerá independente de intimação; e qual deverá 

ser intimada por via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC. Sendo 

que para o caso de intimação por via judicial deverá depositar a diligência 

do senhor oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol e não 

haverá nova intimação para este fim. Caso a testemunha tenha domicílio 

em outra comarca e a parte manifeste a intenção em ouvila por carta 

precatória (artigo 453, II, do CPC), fica deferido o pedido, devendo a parte 

providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da oferta do rol, devendo a parte interessada retirar a CP na escrivania, 

no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sendo certo que não haverá 

nova intimação para tal desiderato.” (Grifo e negrito nosso). Pois bem. O 

autor compareceu aos autos e apresentou o rol de testemunhas 

tempestivamente na data 21/11/2019, consoante consta (Id. 26366486). 

No entanto, posteriormente, pleiteou pela substituição desta testemunha 

(Id. 26366486), pela testemunha arrolada no Id. 28915207, com pedido 

protocolizado na data 06/02/2020, ou seja, 06 (seis) dias antes da 

audiência designada. O art. 451 do CPC prescreve as hipóteses que 

autorizam a substituição de testemunhas arroladas, com observância do 

disposto no art. 357 do mesmo diploma legal. Ocorre, que o autor apenas 

alega que não conseguir encontrar a primeira testemunha arrolada 

anteriormente, não tendo comprovado nos autos que diligenciou no sentido 

de localizar a referida testemunha. Desta forma, indefiro o pedido de 

substituição de testemunha apresentado no Id. 28915207. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001761-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR PAVONI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001761-62.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que as faturas com vencimento em 

28.02.2020 foram emitidas unilateralmente, para cobrança de 

"recuperação de consumo" no importe de R$ 3.395,70 (três mil trezentos e 

noventa e cinco reais e setenta centavos) e R$ 3.396,92 (três mil 

trezentos e noventa e seis reais e setenta centavos). Requer ainda, que a 

ré se abstenha de inserir seu nome no cadastro de inadimplentes, 

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 do documento emitido 

pela ré que a emissão da fatura, naquele montante, deu-se de forma 

unilateral, restando identificada como cobrança de “recuperação de 

consumo” conforme se vê nas faturas constantes no Id. 28932631 e Id. 

28932632, sendo, portanto, discutível o valor das faturas de energia 

objeto da lide. O usuário dos serviços não pode ser compelido a pagar o 

débito apontado pela fornecedora de energia apenas porque foi emitido 

fatura de forma aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante 

corte no fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos 

serviços de proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da 

legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, 

porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais 

para a sua vida. Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL 

– (...) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS 

REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA 

DO AUTOR – ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de 

energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado 

se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente 

e não no caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por 

meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 

20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, 

Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento 

de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 
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AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016). Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo a tutela provisória de urgência, para determinar que a ré 

se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

na UC nº. 6/2029935-0, bem como se abstenha de inserir o nome do autor 

no cadastro de inadimplentes, sobre as faturas acima mencionadas. 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). No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015765-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1015765-41.2019.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

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. 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 da autora, sem 

nenhum aviso prévio, deixando esta 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, tão 

somente para determinar que a ré proceda o restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/2283516-9, 

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 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004309-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MINORU TAJIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOTA JUNIOR OAB - MT23190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DOS REIS VASCONCELOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004309-65.2017.8.11.0003 Ação de Obrigação de 

Fazer Cunulada com Danos Morais Requerente: Edilson Minoru Tajiri 

Requerido: Lindomar dos Reis Vasconcelos Vistos etc. EDILSON MINORU 

TAJIRI, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
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FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS contra LINDOMAR DOS REIS 

VASCONCELOS, também qualificado no processo, objetivando compelir o 

requerido a efetuar o registro da 4ª alteração contratual na Junta 

Comercial e o ressarcimento dos alegados danos sofridos. O autor 

sustenta que em 21 de fevereiro de 2010, realizou junto com o requerido, 

a 4ª (quarta) alteração contratual da empresa VASCONCELOS E TAJIRI 

LTDA ME, sendo transferido a totalidades de suas cotas para o 

demandado. Diz que o requerido ficou responsável em gerir a empresa, 

ficando acordado verbalmente que este iria realizar o registro da alteração 

contratual junto a JUNTA Comercial do Estado de Mato Grosso – 

JUCEMAT. Sustenta que o réu não realizou o devido registro, e continuou 

a realizar negócios na empresa, utilizando o nome do demandante, sem 

sua autorização, o que ocasionou a inclusão do nome deste, junto aos 

serviços de proteção ao crédito. Aduz que tentou por diversas vezes 

resolver o imbróglio de forma amigável, no entanto sem êxito. O requerido 

apresentou defesa (Id. 10561534). Alega em preliminar o instituto da 

prescrição. No mérito, diz que reconhece o que fora acordado quanto ao 

registro junto a Junta Comercial, contudo em razão de crise econômica a 

época dos fatos não foi possível realizar o registro. Que as compras 

realizadas pela empresa foram feitas antes da alteração contratual, 

portanto estariam na responsabilidade dos sócios. Sustenta a inexistência 

do dever de indenizar. Requer a improcedência do pleito inicial. Juntou 

documentos Tréplica (Id. 10566699). Intimados para especificarem as 

provas que pretendem produzir, a parte autora pleiteou pelo julgamento 

antecipado, a parte ré nada manifestou. Tentativa de conciliação sem êxito 

(Id. 15405323). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da 

produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC. O entendimento 

jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. O requerid alega em preliminar a incidência 

do instituto da prescrição, ao argumento de que a alteração contratual foi 

realizada em 21.02.2010, tendo passado mais de 06 (seis) anos do 

negócio jurídico, sustentando a incidência da prescrição trienal (art. 206, § 

3º, inciso V, do CPC) No presente caso, a controvérsia envolve 

indenização de danos causados por descumprimento do contrato entre as 

partes, o que causou prejuízo ao requerente. Contudo, o entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é que é de 10 (dez) anos, o 

prazo para prescrição nas controvérsias relacionadas a responsabilidade 

contratual, aplicando-se o artigo 205 do Código Civil. É o entendimento: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO 

ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL 

INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO 

CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO 

CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO 

DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO 

ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I 

- Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os 

embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de 

teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo 

prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil 

contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, 

constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim 

comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - 

A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão 

"reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se 

unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o 

presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - 

Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a 

responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção 

ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento 

isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos 

advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal 

(obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita 

a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao 

prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não 

pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à 

responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI - 

Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de 

possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de 

serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do 

Código Civil). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.281.594 - SP 

(2011/0211890-7) – Julgado em 24.10.2018 Sendo assim, não há que se 

falar na incidência do instituto da prescrição, pelo que rejeito a prejudicial 

do mérito. A situação em exame tem por objeto, pedido de ressarcimento 

de danos morais em face da restrição indevida do nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, cuja dívida foi contraída pelo requerido, já 

que o autor não fazia mais parte da sociedade empresária. Observa-se 

que restou incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes, 

porquanto houve a 4ª alteração contratual da empresa VASCONCELOS E 

TAJIRI LTDA ME, sendo transferido as cotas do autor ao requerido, porém 

não houve a realização do registro da referida alteração junto a JUCEMAT. 

Como se vê na peça contestatória, o requerido em nenhum momento 

desmentiu o que foi acordado quanto à transferência da empresa, apenas 

argumenta que em face de crise enfrentada à época, não foi possível 

realiza-la. Argumenta ainda, que todas as compras realizadas pela 

empresa, foram feitas antes desta alteração contratual, e que estariam 

sob a responsabilidade dos sócios. A referida alteração contratual foi 

firmada em 21.02.2010 e as compras efetuadas pelo requerido foram 

realizadas em 17.03.2010 e 18.03.2010, conforme se vê pelas notas 

fiscais apresentadas no Id. 10561541 e Id. 10561542. Assim, o 

demandado não efetuou o registro da alteração contratual e continuou a 

realizar compras utilizando o nome do autor sem autorização, ocasionando 

a inclusão do nome deste nos cadastros de proteção ao crédito. Como o 

réu injustificadamente não o fez, pode ser constrangido a fazê-lo, ex vi do 

princípio tão bem exposto por Calmon de Passos , segundo o qual "a todo 

direito subjetivo material corresponde o direito público subjetivo de 

reclamar judicialmente a sua efetivação" Portanto, não ilidida a 

responsabilidade do demandado, flagrante é o direito do autor de exigir o 

cumprimento do acordado entre as partes, visto que vem sendo atingido 

com a conduta omissiva do requerido, eis que encontra-se com o nome 

inserido no rol de inadimplentes. Quanto ao pedido de indenização por 

danos morais, este restou sobejamente demonstrado, sendo 

incontroverso o dissabor experimentado pelo requerente, haja vista que 

teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes. Quanto ao dano 

moral, conforme ensina AGUIAR DIAS: "o dano moral é conseqüência 

irrecusável do fato danoso. Este o prova 'per se'" ("in" "Responsabilidade 

Civil", Ed. Forense, 10ª ed., 1995). Os documentos constantes no Id. 

10561541 e Id. 10561542, comprovam que as compras realizadas, foram 

feitas após a saída do autor da sociedade. Assim, resta comprovado que 

mesmo com a alteração contratual da sociedade, o requerido não efetuou 

o registro junto a Junta Comercial e continuou a realizar compras em nome 

do autor. Dessa forma, afigura-se, portanto, procedente o pedido de 

indenização a título de dano moral. A aferição do quantum do dano moral 

deverá levar em conta os aborrecimentos causados ao autor e a 

capacidade econômica do requerido, evitando-se, assim, que a 

indenização caracterize enriquecimento ilícito do primeiro ou que não surta 

qualquer efeito nas finanças do demandado, a ponto que este não consiga 

vislumbrar o caráter punitivo da indenização. Ex positis, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Determino 

que o requerido efetue o registro da 4ª alteração contratual da empresa 

VASCONCELOS E TAJIRI LTDA ME, junto a JUCEMAT, no prazo de 30 

(trinta) dias, contados do trânsito em julgado desta decisão. Para o caso 

de descumprimento da medida, fixo multa diária no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Observando o critério de razoabilidade, condições 

econômicas do réu, bem como do demandante, evitando-se o 
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enriquecimento sem causa, condeno-o a pagar ao autor, a título de 

ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, 

Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de 

relação contratual, desde a citação. Considerando que o requerido não 

comprovou que faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

indefiro o pedido (Id. 18428886 e Id. 21196753). Condeno, o demandado 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

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

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005992-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RITA VALERIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONI BERTOLINI ROMANZINI (REU)

ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME (REU)

JEAN CARLOS MADALOSSO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Procedente nº. 1005992-40.2017.8.11.0003 Ação Declaratória de 

Negócio Jurídico c/c Cobrança de Comissão de Corretagem e Dano Moral 

Requerente: Rita Valéria da Silva Requeridos: Romanzini Curso de 

Informática Ltda e outros. Vistos etc. RITA VALÉRIA DA SILVA, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E 

DANO MORAL contra ROMANZINI CURSO DE INFORMÁTICA LTDA, JEAN 

CARLOS MADALOSSO E VERONI BERTOLINI ROMANZINI, também 

qualificados no processo, objetivando obter a declaração do contrato 

firmado entre as partes; recebimento de valores de honorários relativos à 

intermediação de locação de imóvel; e, ressarcimento dos danos descritos 

na inicial. A requerente aduz ter sido contratada verbalmente pela 

requerida Veroni Bertolini Romanzini, proprietária da primeira ré, para 

intermediar a locação de um imóvel localizado a Rua João Pessoa, nº. 

1063, Centro, Matrícula 35.644, nesta cidade. Diz que despendeu tempo e 

dinheiro, obtendo êxito em angariar locatário idôneo, conseguindo que as 

partes concretizassem o negócio em 17/01/2017, ficando ajustado que o 

valor do aluguel do imóvel seria correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a serem pagos até o dia 10 de cada mês. Alega que como o imóvel 

estava pendente de adequação para futuras instalações, restou ajustado 

entre as partes que haveria uma carência de 90 (noventa) dias, para 

desconto do valor investido, e que a partir de abril/2017, a data do 

pagamento do valor do aluguel, seria pago a autora, ora corretora, 

quitando a comissão devida. Asseverou que não foi adimplida a obrigação 

do pagamento da comissão de corretagem devida. Sustenta que procurou 

os requeridos por diversas vezes, para cumprimento da obrigação, no 

entanto, sem êxito. Argumenta que, em razão das longas tratativas para o 

recebimento do valor que lhe era devido, faz jus ao recebimento dos 

danos descritos na inicial. Requer a procedência dos pedidos iniciais. 

Juntou documentos. Citados, os requeridos não apresentaram defesa, 

motivo pelo qual foi lhes decretada a revelia (Id. 13713250). Intimadas 

especificarem provas, as partes quedaram-se inertes (Id. 15583660). Na 

audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal da autora, com a 

oitiva de uma testemunha arrolada (Id. 20202164 – página 03/05). 

Memoriais Orais. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. No mérito da lide, observa-se que a autora 

pretende compelir os demandados ao pagamento de comissão de 

corretagem por intermediação no contrato de aluguel. Assevera que 

restou ajustado que o pagamento seria no importe de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), a título de comissão. O contrato de corretagem, embora de 

caráter informal, caracteriza-se pelo trabalho do intermediário, no sentido 

de aproximar as partes para a realização de determinado negócio, 

dependendo a sua concretização apenas da troca de vontades entre os 

interessados e da efetivação do negócio, recebendo o corretor, a título de 

pagamento, uma comissão, que será devida, se restar evidenciada a 

intermediação útil, para a qual fora contratado. Ensina o professor Eloy 

Paulo Schwelm, em artigo intitulado "Da Intermediação de Imóveis - 

Doutrina - Análise - Jurisprudência", colacionada na RT 685/243, com base 

em decisões do TJSC que: "A mediação consiste na atividade eficaz do 

intermediário, mesmo exercida ocasionalmente, para aproximar as partes 

na conclusão do negócio. Pelo serviço que presta aproximando as partes 

e tornando possível a conclusão de um negócio, tem o intermediário direito 

à remuneração". Caio Mário da Silva Pereira (2005:v.III:384-389) anota: 

"Contrato de corretagem é aquele pelo qual uma pessoa, não ligada a 

outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer 

relação de dependência, se obriga, mediante remuneração, a agenciar 

negócios para outra, ou fornecer-lhe informações para celebração de 

contrato. É intermediação que o corretor realiza, pondo o outro contratante 

em contato com pessoas, conhecidas ou desconhecidas, para a 

celebração de algum contrato, ou obtendo informes, ou conseguindo o de 

que aquele necessita. Omissis O contrato de corretagem é: a) bilateral, 

porque gera obrigações para ambos os contratantes. Não é pacífica, 

porém, esta caracterização. Para uns (Riezler, Reuling), é sempre 

unilateral; para outros (Enneccerus), pode ser bilateral ou unilateral; e para 

outros ainda (Dernburg, Crome), é sempre bilateral. Segundo a regulação 

do nosso Código Civil, é patente a sua bilateralidade; b) oneroso, porque 

dele auferem vantagens ou benefícios ambos os contratantes; c) 

consensual, porque se forma pelo simples acordo de vontade das partes; 

d) aleatório, porque o corretor corre os riscos de nada receber, nem obter 

o reembolso das despesas da celebração. As obrigações do corretor 

giram em torno da aproximação e da mediação das partes com visitas à 

realização de negócios, e podem ser expressamente estipuladas ou 

decorrer da lei, ou dos usos e costumes. Em princípio, cabe-lhe envidar 

esforços e dedicar sua atividade na angariação do negócio ou do 

contrato, a que visa o comitente, podendo investigar, anunciar etc. Na 

venda de bens móveis ou imóveis, o corretor deverá acompanhar os 

possíveis compradores, aproximá-los do vendedor, dar toda a assistência, 

até que o negócio se considere fechado. Salvo proibição expressa, tem a 

faculdade de servir-se de outra pessoa (subcorretor). O corretor tem o 

dever de diligência e prudência no exercício da sua atividade. Ele tem 

deveres fiduciários perante o comitente, sendo o principal o de informá-lo 

de todos os aspectos que envolvem as negociações e que possam ter 

influência na decisão de celebração ou não do contrato planejado, sob 

pena de responder pelas perdas e danos que venha a causar ao seu 

cliente (Código Civil, art. 723). Omissis Como contrato consensual que é, 

não existe observância do requisito formal. Basta o acordo de vontades, 

que se prova por qualquer meio. Mas é necessário que exista, isto é, que 

o corretor seja encarregado de agenciar o negócio. Se o dono deste 

anuncia diretamente a aceitação da oferta, não está obrigado a pagar 

comissão a quem quer que se lhe apresente como agenciador 

espontâneo, ou acompanhando candidato, ainda que com este se faça o 

negócio, porque a comissão é devida em razão do contrato, e este não 

existindo é indevida (Código Civil, art. 726). E, como qualquer outro, sua 

perfeição exige como pressuposto essencial o acordo de vontades, e não 

a atuação unilateral e não encomendada, por parte de uma pessoa que se 

arrogue a qualidade de corretor ou agenciador. Se falta o mútuo 

consenso, não há contrato de corretagem, e ipso facto nenhuma 

comissão pode ser reclamada. (...)." Ora, o trabalho do corretor é 

encontrar interessados para o negócio. A comissão será devida a partir 

do momento que houve a aproximação das partes e a conclusão do 

negócio jurídico. O artigo 725 do Código Civil dispõe o seguinte: "Art. 725. 

A remuneração é devida ao CORRETOR uma vez que tenha conseguido o 

resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se 

efetive em virtude de arrependimento das partes". Dessa forma, na ação 

de cobrança de comissão de corretagem, cabe a corretora requerente o 

ônus da prova existente do contrato, da intermediação por ela promovida e 

da efetivação do resultado previsto para o negócio jurídico mediado. Em 

análise do conjunto probatório, resta clara a existência de contrato de 

locação entabulado entre Romanzini Curso de Informática LTDA e Porto 

Prestadora de Serviço Eireli – ME (Id. 9652769). Ainda, observa-se por 

meio do depoimento pessoal da requerente e da declaração da 

testemunha Sandra Camilo do Prado, de que houve a participação da 

demandante nas negociações da locação do imóvel Extrai-se do 

depoimento pessoal da autora: (...) disse que entrou em contato telefônico 
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com a Veroni, se apresentando como corretora de imóveis e que tinha um 

cliente interessado no imóvel; que perguntou se pagava comissão para 

corretora, tendo a requerida dito que sim; que não dava fidelidade, mas 

que o corretor que alugar, seria pago a corretagem (...) Disse que locador 

e locatário efetuaram o contrato, estipulando o valor do aluguel; que a 

autora fez o contrato, sendo combinado três meses de carência, pois o 

locatário, Sr. Flávio iria fazer uma reforma no imóvel, e a comissão seria o 

valor do aluguel, sendo parcelada o comissão, com inicio do pagamento 

em março de 2017; e que a demandada nunca mais a procurou para 

pagar; que entrou em contato com a Sra. Veroni e está disse que não 

estava recebendo do locatário (...) que o combinado entre as partes, é 

que a Sra. Veroni que iria pagar a comissão (...) A testemunha SANDRA 

CAMILO DO PRADO afirmou (Id. 20202164): (...) que presenciou as 

tratativas de negócio entre Romanzini Informática Ltda e Porto Prestadora 

de Serviço Eireli Me; que a autora que realizou a intermediação da locação 

do imóvel; que a comissão seria paga pela Sra. Veroni, no entanto não foi 

paga; que não é feito contrato de comissão; que presenciou a autora 

ligando para receber a comissão, mas não teve resultado nenhum a 

cobrança (...) Em situações semelhantes, vejamos: Ação de cobrança. 

Corretagem. Contrato verbal. Provas que demonstram a contratação do 

autor/apelado para a corretagem. Atividade de intermediação. Essência. 

Comissão devida. – É dispensável o contrato escrito para a 

caracterização da intermediação na venda de imóveis, desde que provada 

a aproximação das partes que resultou na efetivação do negócio. - A 

atividade de corretagem assenta-se, essencialmente, na intermediação da 

negociação entre as partes, com a aproximação do comprador ao 

vendedor, sendo a conclusão do negócio mera condição de exigibilidade 

da comissão. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.11.001950-5/001 - Comarca de 

Juiz de Fora - Apelante: Maria das Graças Eugênio - Apelado: José Braz 

Coonsoli Cunha - Relator: DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO Apelação 

cível - Comissão de corretagem - Contrato verbal - Ação de cobrança 

julgada procedente - Aproximação dos interessados que resultou na 

venda do imóvel - Resultado útil verificado - Requisitos preenchidos - 

Inocorrência de motivos suficientes para eximir os apelantes do 

pagamento da comissão a que se obrigaram - Remuneração da corretora 

devida - Controvérsia acerca do percentual da comissão - Ausência de 

ajuste expresso - Prevalência do percentual mínimo previsto na tabela de 

comissões da categoria e que é usualmente praticado no mercado - 

Sentença confirmada - Recurso desprovido. - Embora não tenham as 

partes ajustado por escrito a comissão sobre a venda do imóvel, ante a 

intermediação exitosa ocorrida por diligência da apelada é devida a 

comissão no percentual de tabela e praticado ordinariamente. Assim, não 

conseguindo os apelantes demonstrar tenha sido em percentual diverso, a 

cobrança no valor pretendido é procedente (TJPR - AC 0332227-4 - 

Cascavel - 11ª C.Cív. - Rel. Des. Mário Raul). Portanto, faz jus a autora à 

remuneração da corretagem em razão da decisiva intermediação na 

consecução do negócio. Tem-se, ainda, o pedido de ressarcimento a título 

de danos morais, ao argumento de que o valor da comissão representa o 

salário da corretora, e possui natureza alimentar. A requerente dispendeu 

tempo e dinheiro, com toda mediação do contrato de aluguel firmado entre 

locador e locatário, conforme comprovado nos autos. Entretanto, não 

houve o pagamento da comissão da corretagem, inexistindo qualquer 

justificativa para o seu não pagamento. É certo que todo esse trabalho a 

de ser remunerado, haja vista trata-se de honorários pelos serviços 

prestados. Assim, a conduta dos requeridos ao não realizar o pagamento 

dos honorários da corretora, gera o dever de indenizar. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM NA VENDA DE IMÓVEL 

DEVIDA – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE A PARTE 

APELADA PARTICIPOU ATIVAMENTE DA APRESENTAÇÃO E 

NEGOCIAÇÃO QUE RESULTOU NO FIRMAMENTO DO NEGÓCIO – 

PERCENTUAL FIXADO DIANTE DA CASUÍSTICA DEMONSTRADA NOS 

AUTOS – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – NEGATIVA DE PAGAMENTO 

DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – TRANSTORNOS QUE 

ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR – INCIDÊNCIA DO CARÁTER 

PEDAGÓGICO DOS DANOS MORAIS – QUATUM FIXADO EM VALORES 

MÓDICOS FRENTE AO VALOR DO BEM NEGOCIADO - APELO IMPROVIDO 

1. A prova dos autos demonstra que, mediante autorização da vendedora, 

o corretor de imóveis apelado participou ativamente da divulgação, 

apresentação e negociação que levou ao firmamento do contrato de 

venda e compra do imóvel, razão pela qual faz jus a percepção da 

comissão de corretagem ajustada. 2. Percentual fixado em sentença de 

3% (três por cento) que se mantém frente aos documentos dos autos e da 

praxe comprovada da empresa de pagamento da comissão mediante nota 

fiscal, mesmo para pessoa física, conforme proposta da acionada e 

comprovante de pagamento a outros corretores. 3. Danos morais 

configurados diante da especificidade do caso onde a acionada inadimpliu 

com parcela de cunho alimentar gerando óbvios prejuízos a mantença do 

apelado, ultrapassando o mero dissabor, máxime diante do caráter 

pedagógico de tal espécie de danos. 4. Valor da indenização fixado em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que se mantém por se mostrar módico em 

relação ao valor do bem negociado, não chegando a 0,5% (meio por 

cento) do valor do imóvel. 5. Apelo improvido com manutenção da verba 

honorária, por força do art. 85, § 11º, do CPC. (TJ/BA - Classe: 

Apelação,Número do Processo: 0514776-76.2013.8.05.0001, Relator (a): 

Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 

18/12/2018) Ora, se a autora realizou toda mediação do contrato de 

locação, o mínimo que se espera é receber seus honorários, o que não 

ocorreu no caso em tela, caracterizando o ato ilícito praticado e 

ocasionando o dano moral. Na reparação do dano moral há uma 

compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a 

reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a rescindir. O 

Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para 

a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs 

na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4ª edição, 1993: “A 

vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial 

efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser 

mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve 

receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser 

arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão 

grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena 

que se torne inexpressiva”. Existem critérios que devem ser observados 

para fixação do quantum indenizatório. Observe-se da jurisprudência: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – TELEFONIA - INSERÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. [...] O valor arbitrado deve ser mantido a título de 

indenização por dano moral, tendo em vista a observância dos critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que fora 

arbitrado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos 

envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do 

fato.” (TJMT, Ap 23137/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA,QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, 

Publicado no DJE 08/05/2017). Tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) é medida proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso 

concreto. Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno os demandados a pagarem a 

autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), relativos a comissão de 

corretagem. Sobre o montante incidirá correção monetária pelo INPC, 

incidentes a partir da propositura da ação, e juros de 1% ao mês, não 

capitalizados, incidentes a partir da citação. Observando o critério de 

razoabilidade, condições econômicas dos requeridos, bem como da 

autora, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno os 

demandados, a pagarem a requerente, a título de ressarcimento pelo dano 

moral que lhe causou, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Nos 

termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária 

deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, 

o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, 

ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001577-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 63 de 303



LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIO MATER SERVICOS MEDICOS SS (REU)

DHEYCE DAIANE I. CINAT - ME (REU)

MARTA CAROLINA MARQUES SOUSA (REU)

M R M COSTA (REU)

ANAIDES CABRAL DE FREITAS - ME (REU)

EURIVAL S BORGES E CIA LTDA - ME (REU)

MANOEL DA SILVA NETO - ME (REU)

LUIS ROBERTO SENNA (REU)

FONSECA CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E ULTRASSOM LTDA. 

- ME (REU)

JOAO TEODORO SOBRINHO - ME (REU)

ISABEL MARTINS DE SOUSA MORAES - ME (REU)

H. R. PICHIONI - ME (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001577-09.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONOPOLIS REU: H. R. PICHIONI - ME, ISABEL MARTINS DE SOUSA 

MORAES - ME, JOAO TEODORO SOBRINHO - ME, FONSECA CLINICA DE 

GINECOLOGIA OBSTETRICIA E ULTRASSOM LTDA. - ME, LUIS ROBERTO 

SENNA, MANOEL DA SILVA NETO - ME, EURIVAL S BORGES E CIA LTDA 

- ME, ANAIDES CABRAL DE FREITAS - ME, DHEYCE DAIANE I. CINAT - ME, 

CARDIO MATER SERVICOS MEDICOS SS, M R M COSTA, MARTA 

CAROLINA MARQUES SOUSA Vistos e examinados. Defiro o pedido de id 

28966443. Cumpra-se com urgência, em regime de plantão judiciário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001866-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ANTONIETA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001866-39.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): BEATRIZ ANTONIETA LOPES REU: SERVICO SOCIAL DO 

COMERCIO - SESC/AR/MT 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 06 DE ABRIL DE 2020, ÀS 10:30 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. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001833-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MHD RESTAURANTE E PUB LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001833-49.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MHD RESTAURANTE E PUB LTDA - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento 

das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001809-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GASPARIN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZANETE DOS SANTOS SOUZA COSTA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001809-21.2020.8.11.0003. 

AUTOR: FLAVIO GASPARIN DA SILVA REU: IZANETE DOS SANTOS 

SOUZA COSTA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Primeiramente, 

defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Por fim, assento que existindo a possibilidade de 

acordo, manifestando-se qualquer das partes pela audiência de 

conciliação, está poderá ser designada a qualquer momento, nada 

impedindo a sua realização durante o processamento do feito. Cite-se a 

parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Determino, ainda, a citação pessoal dos confinantes, nos 

termos do disposto no artigo 246, §3º do Código de Processo Civil. 

Publique-se edital de citação, em obediência ao previsto ao artigo 259, I, do 

CPC. Cientifique-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001847-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AMW AGROPECUARIA LTDA (REU)

EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS (REU)

ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS (REU)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001847-33.2020.8.11.0003. 

AUTOR: BANCO DO BRASIL SA REU: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, 

ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS, EVA TEREZINHA SCARPARI 

DOS SANTOS, AMW AGROPECUARIA LTDA Vistos e examinados. I – Das 

custas Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. II – Da inicial Com a 

juntada do comprovante, expeça-se mandado de pagamento do débito, 

bem como pagamento dos honorários advocatícios no valor de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor atribuído à causa, consignando prazo de 15 

(quinze) dias, consoante disposição do art. 701, do Código de Processo 

Civil. Assinale-se que a parte ré ficará isenta do pagamento de custas 

processuais se o mandado for cumprido no prazo estipulado (artigo 701, 

§1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a parte ré 

poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001616-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ ROMAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DE SOUZA PANSERA OAB - RS61462 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI DALZOTO (REU)

JOSIANE MATIAS DE LIMA (REU)

 

Intimação do patrono do autor para que, no prazo legal junte a INICIAL e 

documentos hábeis para o devido andamento e recebimento, sob pena de 

arquivamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708890 Nr: 3782-09.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELI DE FATIMA LOPES MAIDANA ME, CELI DE 

FATIMA LOPES MAIDANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar a certidão de 

crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429456 Nr: 11536-07.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M REGINA PEREIRA, PAULO ANTONIO 

PEREIRA, MARCIA REGINA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT, PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR - 

OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal, juntar a cópia 

do débito atualizado, para expedição da certidão de crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723704 Nr: 4695-54.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BERNARDINO DE OLIVEIRA, 

APARECIDO BERNARDINO DE OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal, juntar a cópia 

do débito atualizado, para expedição da certidão de crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862675 Nr: 4148-72.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUA BONITA REFLORESTAMENTO LTDA

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

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT11210A

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 109,00. Devendo 

providenciar a emissão da guia para depósito no site do Tribunal de 

Justiça: ? Serviços ? Guias ? Diligências ? Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única, encaminhando a este Juízo o comprovante 

em duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437581 Nr: 6249-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

BRAZ CESCONETTO, LORENY GIOMBELLI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

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

OAB:MT/6218

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

QUANTO O RETORNO DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR, 

POSTULANDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439320 Nr: 7987-52.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MARTINS E FELTRIN LTDA ME, ADEAN MARTINS 

PEREIRA, ESTER MARTINS FELTRIN, AUTO CENTER 3 PODERES PEÇAS P/ 

VEÍCULOS LTDA-ME, EMANOEL FERNANDO SANTOS CORREA, MARLENE 

LEITE DE CARVALHO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MARCELO DA 

SILVA LIMA, EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA, BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112, ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES - 

OAB:10083/MT, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB:MT/6218, EDGAR 

PACHECO E SOUZA DA SILVA - OAB:15007-B/MT, KARINE FAGUNDES 

GARCIA DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, MARCELO DA 

SILVA LIMA - OAB:4272/MT, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - 

OAB:13965/MT, MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - OAB:13.965/MT, 

RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT, SERVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal manifestar 

considerando, a petição de folhas 2.751/2.753.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724444 Nr: 5433-42.2013.811.0003

 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, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12079

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441007 Nr: 9676-34.2010.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI SCHREIBER NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:221271/SP

 Intimação da parte autora para no prazo legal requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448905 Nr: 4085-57.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO BONFIM CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação do exequente para, no prazo legal, indicar bens à penhora, sob 

pena de SUSPENSÃO da execução e da prescrição, pelo prazo de 01 

(um) ano (art. 921, inciso III e §1º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319589 Nr: 7110-59.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDUARDA MORAIS PEREIRA, JOAO VICTOR 

MORAIS PEREIRA, NILVA DE MORAIS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR ZERBINATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A. DE VITTOR JR. - 

OAB:4.838-A, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:MT/6.356, THÂMIS 

VIZZOTTO BAÍA - OAB:9712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Srl Leiloeiro para, no prazo legal, manifestar acerca das 

alegações de fl. 385/385v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824705 Nr: 4513-63.2016.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

QUANTO O RETORNO DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR, 

POSTULANDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799691 Nr: 14265-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824663 Nr: 4485-95.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA BELLINTANI DELAI, ALBERTO 

JOSE DELAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal manifestar-se de certidão 

de fl.122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894924 Nr: 3522-19.2018.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ ORSOLIN, CLEUNICE FATIMA CECON ORSOLIN, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CONFECCÕES LOJÃO DO 

QUEIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753611 Nr: 9599-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZANINI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, THAYSE TEIXEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:17497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, dar regula 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771765 Nr: 3063-22.2015.811.0003

 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: EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS, MARIANE PEDROSO 
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DE OLIVEIRA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTOTELES CADIDE DA SILVA, CRISTINA 

DA SILVA ASSUNÇÃO CADIDÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA ASSUNÇÃO CADIDÉ 

- OAB:OAB/MT 16.973

 Intimação da parte requerida para, no prazo de 05 dias, apresentar 

Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911293 Nr: 8502-09.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO FRANCO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se em relação 

à impugnação ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Juriídica 

de fl.27/42, 43/55 e 56/67.

Decisão

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)

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: 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)

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: 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)

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, 
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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

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADONEL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO OAB - MT21113/O (ADVOGADO(A))

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001835-19.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADONEL 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UILLERSON FERREIRA DA 

SILVA, FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO 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: 16/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001836-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001836-04.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIENE 

CARVALHO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 16/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001839-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001839-56.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DENISE 

RODEGUER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENISE RODEGUER POLO 

PASSIVO: GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 7 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: 1001843-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETH ARAUJO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001843-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLAUDINETH 

ARAUJO SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 7 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: 1001844-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID FRANCIELE ASSUNCAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001844-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:INGRID 

FRANCIELE ASSUNCAO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 7 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: 1001845-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA ARAUJO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 68 de 303



PROCESSO n. 1001845-63.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALINE CRISTINA 

ARAUJO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001853-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSILDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001853-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA ROSILDA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 7 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: 1001854-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENISIA DE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001854-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADENISIA DE 

SOUZA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001855-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SILVA BEER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT11867-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001855-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

SILVA BEER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO PARDO 

SALATA NAHSAN 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001856-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001856-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 7 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: 1001858-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001858-62.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JANAINA 

ALMEIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 7 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: 1001861-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SILVA BEER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT11867-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRACENTER SISTEMAS DE RECUPERACAO DE CREDITO E CONTACT 

CENTER LTDA (REU)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001861-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

SILVA BEER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO PARDO 

SALATA NAHSAN POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL 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: 23/04/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 7 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: 1001894-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA ROSANGELA PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001894-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

ROSANGELA PEDRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL 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: 23/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001896-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS JUNIOR DA SILVA QUINTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001896-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIAS JUNIOR 

DA SILVA QUINTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1012427-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KRISTYN BACK DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012427-59.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KRISTYN BACK DE ARRUDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Trata-se de feito oriundo do 2º Juizado 

Especial desta Comarca, remetido a este juízo em razão de decisão que 

reconheceu a incompetência em razão da Resolução TJMT/OE nº. 18 de 

12 de dezembro de 2019, que altera a Resolução nº. 5/2018/TP. Assim, 

intime-se as partes dando ciência do recebimento do feito por este juízo. 

As providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI 

AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013476-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR XAVIER DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES OAB - MT7135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GISELE DE SOUZA CHIELLA (REQUERENTE)

LINDOMAR XAVIER DIAS (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28779061), foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 7 de fevereiro de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001902-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:AGNALDO 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: COMPANHIA 

ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL 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: 

23/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1011809-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REDDI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001908-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAZARELOOKOGE EMAGUDAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

P R O C E S S O  n .  1 0 0 1 9 0 8 - 8 8 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3  P O L O 

ATIVO:MAZARELOOKOGE EMAGUDAGO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 7 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: 1001913-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA REGINA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001913-13.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA REGINA 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 27/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001916-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001916-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS 

DA SILVA BISPO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001920-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO KOGE BARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001920-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDIVALDO KOGE 

BARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001923-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEYRE ALMEIDA TAVARES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001923-57.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSIMEYRE 

ALMEIDA TAVARES DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS 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: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 15:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 7 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: 1001924-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANIL MARIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

 

PROCESSO n. 1001924-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VANIL MARIA DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ATILA RODRIGUES 

JAPIASSU DOS SANTOS, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONOPOLIS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 15:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 7 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: 1001926-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEYRE ALMEIDA TAVARES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001926-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSIMEYRE 

ALMEIDA TAVARES DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS 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: 27/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 7 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: 1001930-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CRUZ MACEDO DE SOUSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001930-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EVANDRO CRUZ 

MACEDO DE SOUSA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO 

AURELIO ROMANO FERREIRA, JOSÉ ANTONIO ROMANO FERREIRA, 

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: 

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL 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: 27/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADONEL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO OAB - MT21113/O (ADVOGADO(A))

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001835-19.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADONEL FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de realizar o corte em sua energia 

elétrica, bem como, suspenda o valores das cobranças, sendo assim, 

abstendo-se de efetuar a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito (SPC, Serasa e Cartório de Protestos). Primeiramente, RECEBO 

a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso 

vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do 

pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. E, nos 

termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da 

tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente 

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

o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência 

quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 

300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante não 

reconhece o consumo de energia faturado e cobrado, visto que foram 

cobradas duas faturas no mês de maio/2019 uma no valor de R$ R$ 

1.974,60 (um mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta 

centavos), e a segunda no montante de R$ 1.997,05 (um mil novecentos e 

noventa e sete reais e cinco centavos), ambas com vencimento em 

30/08/2019, tendo em conta grande diferença do histórico de consumo do 

requerente. Ocorre que, diante da ausência de pagamento das referidas 

faturas, existe a possibilidade da reclamada suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante, e ainda 

proceder com a negativação do nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, o qual aponta para a 

possibilidade da concessão da liminar, à vista da probabilidade de 

veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora 

resta provado diante da inadimplência da aludida fatura em discussão 

caracterizar a iminência do corte de fornecimento de energia elétrica na 

residência da parte reclamante, o qual causará evidentes prejuízos à parte 

autora e a sua família. Por outro lado, conceder a tutela provisória, não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada providencie no prazo 

de 05 ( cinco) dias, a suspenção das cobranças nos valores de R$ 

1.974,60 (um mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta 

centavos), e R$ 1.997,05 (um mil novecentos e noventa e sete reais e 

cinco centavos) objeto da lide, bem como, abstenha-se de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante UC 6/ 1068973-5, tão somente com relação às faturas ora 

discutida e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Outrossim, determino que a reclamada 

abstenha-se de incluir o nome das reclamantes junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Caso a parte reclamada não cumpra 

esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE BORGES MUNIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS OAB - MT25012/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

r ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001830-94.2020.8.11.0003. 

AUTOR: BERNARDETE BORGES MUNIZ REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte autora formula em 

peça vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida se abstenha a realizar o corte em sua energia elétrica e, ainda, 

se abstenha de incluir o nome da requerente nos cadastros pejorativos de 

créditos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso 

de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do 

Código de Processo Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. E, nos termos do art. 300, caput, do 

Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é 

necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). No caso 

vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante não reconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado, visto que recebeu duas faturas referentes à 

recuperação de consumo, sendo uma no valor de R$ 786,60 (setecentos 

e oitenta e seis reais e sessenta centavos), e a outra de R$ 3.216,23 (três 

mil duzentos e dezesseis reais e vinte e três centavos). Ocorre que diante 

dos mesmos débitos, a reclamada vem ameaçando a consumidora de 
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suspender o fornecimento de energia em sua unidade consumidora, bem 

como, em proceder com a inclusão de seu nome nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, o qual aponta para a possibilidade da 

concessão da liminar, à vista da probabilidade de veracidade dos 

argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora resta provado 

diante da inadimplência da aludida fatura em discussão caracterizar a 

iminência do corte de fornecimento de energia elétrica na residência da 

parte reclamante, o qual causará evidentes prejuízos à parte autora e a 

sua família. Por outro lado, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e, em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 

6-1505109-7, tão somente com relação às faturas ora discutidas, e, caso 

já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. Outrossim, determino que a reclamada abstenha-se de 

incluir o nome da reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e, 

caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias. Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação 

judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 

330 do Código Penal) e outras sanções a serem aplicadas 

cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada dos termos 

da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do 

ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, 

quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo 

ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para 

comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em 

que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Considerando a urgência que o 

caso requer, com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, 

determino o cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de Justiça 

Plantonista, se for o caso. Intimem-se. Cumpra-se, se for o caso, pelo 

oficial de justiça plantonista. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI 

AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001600-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HILLESHEIM CENTENARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001600-52.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELISANGELA HILLESHEIM CENTENARO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Por motivo de foro íntimo 

dou-me por suspeito para julgar o presente feito, nos termos do artigo 135, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos 

ao substituto legal, efetuando-se as anotações necessárias. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/ MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI MARTINS DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS OAB - MT25594/O 

(ADVOGADO(A))

DANILLO HENRIQUE FERNANDES OAB - MT0009866S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001724-35.2020.8.11.0003. 

AUTOR: EDNEI MARTINS DE ASSIS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte autora formula em 

peça vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida se abstenha a realizar o corte em sua energia elétrica e, ainda, 

se abstenha de incluir o nome da requerente nos cadastros pejorativos de 

créditos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso 

de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do 

Código de Processo Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. E, nos termos do art. 300, caput, do 

Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é 

necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). No caso 

vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante não reconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado no valor de R$ 4.364,02 (quatro mil trezentos e 

sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos e dois centavos) 

com vencimento para 28/02/2020, sendo uma fatura muito além do que 

costuma pagar. Ocorre que diante do mesmo débito, a reclamada vem 

ameaçando a consumidora de suspender o fornecimento de energia em 

sua unidade consumidora, bem como, em proceder com a inclusão de seu 

nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação 

está revelada nas provas documentais acostada aos autos, o qual aponta 

para a possibilidade da concessão da liminar, à vista da probabilidade de 

veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora 

resta provado diante da inadimplência da aludida fatura em discussão 

caracterizar a iminência do corte de fornecimento de energia elétrica na 

residência da parte reclamante, o qual causará evidentes prejuízos à parte 

autora e a sua família. Por outro lado, conceder a tutela provisória, não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e, em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da 

parte reclamante UC 6-902374-8, tão somente com relação às faturas ora 

discutidas, e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Outrossim, determino que a reclamada 

abstenha-se de incluir o nome da reclamante junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Caso a parte reclamada não cumpra 

esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 
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9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Considerando a 

urgência que o caso requer, com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 

da CNGC, determino o cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de 

Justiça Plantonista, se for o caso. Intimem-se. Cumpra-se, se for o caso, 

pelo oficial de justiça plantonista. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI 

AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001643-86.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIS MANUEL BARRETO CASIMIRO DANTAS REQUERIDO: 

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A., CARVALIMA TRANSPORTES 

LTDA Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de antecipação de tutela 

a fim de que a requerida cumpra com a obrigação de fazer e realize a 

entrega do produto. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do 

Código de Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda 

análise da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os 

elementos autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. 

Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que 

não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e 

documentos, não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano 

conceder tal medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se 

concedida, assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de 

tutela para após a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e 

notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação 

(cópia anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001924-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANIL MARIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001924-42.2020.8.11.0003. 

AUTOR: VANIL MARIA DE ALMEIDA REU: SANEAR-SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS DECISÃO SERVINDO DE 

MANDADO. Vistos e etc. A parte autora formula em peça vestibular pedido 

de tutela de urgência, objetivando que a empresa ré efetue o 

reestabelecimento do fornecimento de água em sua unidade consumidora 

n° 155654-1. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, 

que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto 

no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Quanto a fumaça do 

bom direito, a parte autora fora surpreendida com a suspensão do 

fornecimento de agua em sua residência, vez que alega estar com suas 

contas totalmente adimplidas. Que ao tentar resolver administrativamente, 

informaram que existem faturas em aberto atinentes aos anos de 2001 a 

2005, com o saldo devedor de R$ 964,13 (novecentos e sessenta e 

quatro reais e treze centavos). A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostadas aos autos. De outra banda, o 

perigo da demora é evidente, pois a parte reclamante encontra-se na 

residência sem água, levando-se em conta que o fornecimento de água é 

considerado serviço essencial; demonstrando-se evidente que tal 

suspensão de água, já está acarretando diversos prejuízos à parte autora 

e sua família, quanto mais a hipótese de aguardar até o final da demanda. 

Tendo em vista que o débito que ocasionou o corte de agua da parte 

reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito ser objeto de discussão 

judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, 

até o final da demanda. Por outro lado, conceder a tutela provisória, não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada - SANEAR - 

providencie no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

restabelecimento de água na residência da parte reclamante, no que tange 

as faturas ora discutidas, até o deslinde do feito. Para o caso do não 

cumprimento, fixo pena de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência. No mais, CITEM-SE 

os réus, para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação tempestiva, 

somente se intimará o autor para apresentar impugnação no prazo de 10 

(dez) dias se com a peça defensiva forem juntados documentos 

relevantes ao deslinde da causa, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria. Concedo os benefícios do art. 212, § 2.º do Código de 

Processo Civil. Diante da urgência que o caso requer, SERVE ESTA 

DECISÃO COMO MANDADO. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. 

Rondonópolis/MT RHAMICE IBRAHIM ALI AHAMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIA CHINELATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001832-64.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VERGINIA 

CHINELATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VERGINIA CHINELATO 

POLO PASSIVO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO 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: 19/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012632-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIZA SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BETHANIA MENESES DIAS OAB - MG97016 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE REQUERIDA, DRA. BETHANIA 

MENEZES DIAS PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS APRESENTAR 

CONTESTAÇÃO CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014358-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTANA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/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))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EMANUEL ROSSATO 

MURARO OAB-MT 21.261 DA REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 20/05/2020 ÀS 

08:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011506-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EVALDO LÚCIO DA 

SILVA OAB-MT 10.462 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 11/11/2019 ÀS 

14:10HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADONEL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO OAB - MT21113/O (ADVOGADO(A))

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001834-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADONEL 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UILLERSON FERREIRA DA 

SILVA, FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

20/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001838-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001838-71.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELAINE PEREIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 20/05/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1014971-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. JUNIO CESAR DE 

NORONHA OAB-MT 15.391 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 20/05/2020 ÀS 

09:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001846-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA IPAREPAGUDAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001846-48.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GRACIELA 

IPAREPAGUDAGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 20/05/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1013549-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN DE MORAIS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 DA REDESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 
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11/12/2019 ÀS 13:10HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DOS CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011598-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYALINE GALE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/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))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. NAILRIK THAMYRES 

GAMA DE ALMEIDA OAB-MT 20.579DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 12/11/2019 ÀS 

09:30HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDA GONCALVES DE ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001849-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARMINDA 

GONCALVES DE ANUNCIACAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 20/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001851-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001851-70.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 20/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1012075-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PATRONA DA PARTE AUTORA, DRA. JOSIANE COELHO 

DUARTE GEAROLA OAB-MT 13703 DA DECISÃO QUE INDEFERIU O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NESTA FASE DO PROCESSO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO NALIFICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001852-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCOS 

ANTONIO NALIFICO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 20/05/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1010668-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILA RODRIGUES MANGABEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO P/ AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA 

XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1010668-60.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 9.119,11 ESPÉCIE: 

[Direitos / Deveres do Condômino]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO TERRA NOVA 

RONDONOPOLIS I Endereço: ALAMEDA DAS ROSAS, S/N, CONDOMÍNIO 

TERRA NOVA, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78735-003 POLO PASSIVO: Nome: AQUILA RODRIGUES MANGABEIRA 

Endereço: ALAMEDA DAS ROSAS, Cond. Terra Nova Casa 150, PARQUE 

SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-003 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 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 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 16/12/2019 

Hora: 14:30h. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RONDONÓPOLIS, 4 de novembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) - AFDL 

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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012852-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEI BATISTA LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012852-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIRLEI BATISTA LEAL REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de pedido 

de concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do 

autor UC nº 6/98286-8. Em análise detida dos documentos juntados aos 

autos, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela de 

urgência, uma vez que a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante interrompeu o fornecimento 

de energia elétrica na unidade consumidora do autor. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, pelo petitório juntado em Id. nº 27651923. 

Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da 

tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento 

de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a 

manutenção da interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando 

assim, sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, 

posto a evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com 

o corte do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da 

parte autora. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a empresa reclamada RESTABELEÇA, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte autora (UC nº 6/98286-8.), enquanto perdurar a lide, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência. Igualmente, importante 

consignar que esta ordem judicial refere-se tão somente a UC n. 

6/98286-8 e aos débitos objeto desta ação, enquanto estiverem sendo 

discutidos, ou seja, até o final da presente demanda. Intimem-se. 

Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibraim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

Substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010711-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO JOSE POLETTI FREDERICO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA P/ AUDIÊNCIA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES 

PROCESSO n. 1010711-94.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 2.775,90 

ESPÉCIE: [Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I Endereço: 

ALAMEDA DAS ROSAS, s/n, COND TERRA NOVA, PARQUE SAGRADA 

FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-003 POLO PASSIVO: Nome: 

FABRICIO JOSE POLETTI FREDERICO Endereço: ALAMEDA DAS ROSAS, 

s/n, Cond. Terra Nova- CS 412, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-003 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO 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 descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação período vespertino Data: 16/12/2019 Hora: 15:30h. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RONDONÓPOLIS, 4 de novembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) - AFDL 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIELE DOS SANTOS SARMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001857-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSIELE DOS 
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SANTOS SARMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 20/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1011512-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EVALDO LÚCIO DA 

SILVA OAB-MT 10.462 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 11/11/2019 ÀS 

14:30HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SILVA BEER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT11867-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DO CONHECIMENTO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REU)

 

PROCESSO n. 1001859-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

SILVA BEER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO PARDO 

SALATA NAHSAN POLO PASSIVO: INDUSTRIA DO CONHECIMENTO 

TREINAMENTO EMPRESARIAL 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 vespertino Data: 

20/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001860-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA TEODORA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001860-32.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUZIA TEODORA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 20/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 7 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: 1013515-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES FERREIRA BIASUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 DA REDESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 11/12/19 

ÀS 09:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013485-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICLEIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

DANILO BESSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 

XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1013485-97.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[ATRASO DE VÔO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: DANILO BESSA SANTOS Endereço: ALAMEDA DAS 

ROSAS, 157, condominio terra nova, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-003 Nome: LAURICLEIA DA SILVA 

SANTOS Endereço: ALAMEDA DAS ROSAS, 157, Condominio terra nova, 

PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-003 

POLO PASSIVO: Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. Endereço: PRAÇA 

SENADOR SALGADO FILHO, s/n, Aeroporto Santos Dumond, terreo Area 

publica, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 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 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 19/11/2019 

Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RONDONÓPOLIS, 29 de outubro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013533-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVANILSON MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 DA REDESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 11/12/19 

ÀS 09:50HORAS, A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011837-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB-MT 20.812 DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 

14/11/2019 ÀS 14:50HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DOS CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013543-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ICARUS ZIECH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. MAICOM A. F. 

VENDRUSCOLO DA REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO 

PRESENTE FEITO PARA O DIA 11/12/2019 ÀS 10:30HORAS A SE 

REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013525-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. MARCELO MARQUES 

PONTES OAB-MT 16.873 DA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 11/12/19 ÀS 

09:40HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001897-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ORTIZ DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001897-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSIMAR ORTIZ 

DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 20/05/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001899-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO PEREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001899-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MAGNO PEREIRA 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 20/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 7 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: 1001900-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANI BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001900-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIANI 

BARBOSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 20/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001901-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXSSANDRO SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001901-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DOUGLAS 

ALEXSSANDRO SCHNEIDER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 20/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001903-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001903-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MILTON ALVES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

20/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001904-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE RODRIGUES SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001904-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THIAGO JOSE 

RODRIGUES SALLES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

21/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001907-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

KASSIO HENRIQUE SANT ANA DE OLIVEIRA OAB - 034.108.521-90 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1001907-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KASSIO 

HENRIQUE SANT ANA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI POLO PASSIVO: SANEAR-SERVICO 

DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 21/05/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 7 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: 1001910-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES APARECIDA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001910-58.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LOURDES 

APARECIDA DIAS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 21/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001918-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELIA SANTOS DE MOURA JACOB (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001918-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DELIA SANTOS 

DE MOURA JACOB ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALMIR MARCELO 

GIMENEZ GONÇALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 21/05/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001919-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEYRE ALMEIDA TAVARES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001919-20.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSIMEYRE 

ALMEIDA TAVARES DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 21/05/2020 Hora: 09:40 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001933-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001933-04.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROBERTO 

APARECIDO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORDANIA 

BARCELO DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

21/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 7 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: 1001895-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001895-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: JOAO ROMULO 

FAGUNDES DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

ACASSIO MUNIZ JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

da parte AUTORA acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 21/05/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

Rondonópolis/MT, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931777 Nr: 5379-66.2019.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO, MARIA 

ELISA SENA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LOURENÇO DE SOUZA BARBOSA, 

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS, ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE 

MIRANDA NETO - OAB:14576, MARIA ELISA SENA MIRANDA - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados Antonio Gonçalves de Miranda Neto e Maria 

Eliza Sena Miranda, para audiência designada às fl.53.

Decisão

Decisão 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)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001700-07.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: HANNA RUS FARMACIA DE MANIPULACAO LIMITADA - ME 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos. Cuida-se de Ação de 

Inexistência de Débito com Reparação por Danos Morais e Cancelamento 

de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito, onde a parte autora 

postula concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida 

exclua seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros 

órgãos análogos, haja vista que o débito cobrado encontra-se 

devidamente pago. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a parte autora alega em síntese, que após decidir cancelar 

sua conta com o requerido, promoveu a devolução das máquinas de 

cartão de crédito que usava em seu estabelecimento. No entanto 

procedeu com a inserção do NOME/CPF do requerente nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, declarando que as devoluções não foram feitas. 

Ocorre que após o requerido confirmar que havia acontecido um erro e, 

que, as referidas máquinas foram devidamente devolvidas, o nome do 

reclamado ainda continua negativado. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, bem como o comprovante de 

pagamento do referido débito. Cabe ressaltar que o perigo da demora é 

evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito 

geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora queira 

celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no 

comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a 

parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em 

outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, 

prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a 

requerida, providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com relação 

ao débito objeto desta ação, no valor de R$ 2.050,74 (dois mil cinquenta 

reais e setenta e quatro centavos), referente ao contrato de nº 

005814625202514, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final 

da presente demanda, sob pena de incorre em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001816-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR SAIKKONEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001816-13.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DELMAR SAIKKONEN REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida abstenha-se de incluir seu NOME/CPF nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/137381-0. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a reclamante 

desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, referente às 

faturas descritas na inicial, levando em conta a grande diferença do 

consumo passado da requerente. Ocorre que diante de tais débitos, a 

reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender 

o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem 

como de incluir seu NOME/CPF nos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostadas aos autos, inclusive, pelas faturas contestadas. 

Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer 

relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que 

isso impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, 

movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos 

de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, 

mister frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a 

honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante 

a sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Cabe ressaltar 

que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência 

é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica 

é considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Por outro 

lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada se ABSTENHA DE SUSPENDER o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/137381-0, bem 

como de inserir o nome deste nos órgãos de proteção ao crédito, 

enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/137381-0 e as faturas nos valores de R$ 453,11 (quatrocentos e 

cinquenta e três reais e onze centavos) com vencimento em 08/01/2020 e 

R$ 454,33 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três 

centavos) com vencimento em 08/02/2020. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADONEL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO OAB - MT21113/O (ADVOGADO(A))

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001834-34.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADONEL FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência objetivando 

que a requerida promova a suspensão das faturas objetos da lide e, bem 

como que se abstenha de incluir o NOME/CPF da requerente junto aos 

órgãos de proteção ao crédito e ainda, se abstenha de interromper o 

fornecimento energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC 

nº 6/1068973-5. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, haja vista que se trata de fatura 

eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante do tal débito, a 

reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender 

o fornecimento de energia em sua unidade consumidora. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais, 

inclusive, pela fatura de recuperação de consumo anexada à peça 

vestibular. Aliás, em se tratando de fatura relativa à recuperação de 

consumo, como relata o reclamante, não é cabível a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, conforme orienta o seguinte julgado: 

REsp 1298735/RS - Recurso Especial 2011/0303769-6.Relator: Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES - T2 Segunda Turma. Data do julgamento: 

01.03.2012.EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO 

MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO 

PRETÉRITO. 1. Este Tribunal considera legítima a interrupção de 

fornecimento de energia elétrica, desde que considerados certos 

requisitos, em situação de emergência ou após aviso prévio, nos casos 

previstos no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95, a saber: a) em virtude de 

inadimplência do usuário; e b) por razões de ordem técnica ou de 

segurança das instalações. (REsp 1194150/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2010). 2. A jurisprudência desta 

Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no 

medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela 

concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui jurisprudência no sentido 

de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face 

da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não pagos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1298735/RS, Rel. Ministro 
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MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, 

DJe 09/03/2012). Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Igualmente, em relação ao pedido de 

abstenção de inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito, denoto que também merece ser deferido, uma vez que os efeitos 

do protesto geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber 

novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos 

no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo 

irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa 

danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Por fim, importante registrar que conceder a tutela provisória 

nos casos narrados acima, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada promova a SUSPENSÃO DAS FATURAS objeto 

desta lide, bem como SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/1068973-5, e caso já o tenha feito, que 

restabeleça no prazo máximo de 24 (vinte e quatro ) horas. DETERMINO 

ainda, que SE ABSTENHA de incluir o nome da parte reclamante dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com relação ao débito objeto 

desta ação e, caso o tenha feito, que promova a retirada no prazo de até 

05 (cinco) dias. Frisa-se que a ordem judicial refere-se tão somente com 

relação ao débito objeto desta ação, qual seja R$ 778,17 (setecentos e 

setenta e oito reais e dezessete centavos) com vencimento em 

28/02/2019, enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIE CRISTINA FIGUEIREDO ITACARAMBY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001166-63.2020.8.11.0003. 

AUTOR: SUZIE CRISTINA FIGUEIREDO ITACARAMBY REU: UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos. Trata-se 

de Ação de Conhecimento com Repetição de Indébito onde a parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que parte reclamada se abstenha de realizar o reajuste de 

46,28% no valor da mensalidade, ficando limitado o ajustamento ao 

porcentual de 7,54% (sete virgula cinquenta e quatro por cento). Requer 

ainda, a manutenção do contrato supracitado e, que a demandada se 

abstenha de incluir o NOME/CPF da reclamada nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a reclamante recebeu um informativo da empresa requerida, 

onde tomou ciência do reajuste que seu plano de saúde teria no ano de 

2020. Ocorre que o percentual informado é de 46,28%. No entanto, após 

verificação no site oficial da demandada, verificou que o reajuste aplicado 

nos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, no período de 

2020, deveria ser de 7,54%. Insta salientar que a Resolução Normativa nº 

309, de 24 de outubro de 2012, que regula contratos coletivos de planos 

de saúde empresariais com menos de 30 beneficiários, dispõe que: "Art. 

8º A operadora deverá divulgar até o primeiro dia útil do mês de maio de 

cada ano, e manter em seu endereço eletrônico na internet, o percentual 

de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos, bem como 

identificar os contratos que receberão o reajuste, com o código informado 

no sistema RPC, e seus respectivos planos, com número de registro na 

ANS." Nesta senda, a verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo comunicado que 

a requerente recebeu e o documento de divulgação do reajuste único 

apurado para o agrupamento dos contratos coletivos com menos de 30 

beneficiários, referente ao ano de 2020 (Id.28448384). Cabe ressaltar, 

que o perigo da demora é evidente, pois os valores das mensalidades irão 

aumentar consideravelmente, reduzindo, assim, o seu orçamento mensal, 

sendo indene de dúvidas que a mesma sofrerá danos ainda maiores, se a 

tutela postulada for deferida apenas no final da presente demanda. 

Outrossim, em relação à inserção do CPF da parte autora nos órgãos de 

Proteção ao Crédito, tal inclusão gera prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, 

não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada se abstenha de realizar o reajuste de 46,28% no valor da 

mensalidade, ficando limitado o ajustamento, até decisão final, ao 

porcentual de 7,54% (sete virgula cinquenta e quatro por cento), bem 

como que SE ABSTENHA de inserir o nome da parte reclamante nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito e ainda, DETERMINO a MANUTENÇÃO do 

contrato do plano de saúde firmado entre as partes, ficando vedada a 

suspensão dos serviços de assistência médico-hospitalar, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 
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de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001895-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001895-89.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento energia 

elétrica em sua unidade consumidora, qual seja, UC nº 6/883956-5. Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante alega em síntese, que a empresa requerida extraiu o 

medidor de sua residência, e o levou, sem motivo aparente, tampouco 

explicação para tal ato. Ocorre que até o presente momento, o consumidor 

encontra-se sem o relógio medidor e consequentemente sem o 

fornecimento de energia em sua unidade consumidora. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, pelo Histórico de Pagamentos, onde 

demonstra as faturas adimplidas pelo autor. Cabe ressaltar que o perigo 

da demora em caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, 

pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é 

considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Ademais 

disso, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte reclamante UC 6/883956-5, no prazo de 24 horas, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001918-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELIA SANTOS DE MOURA JACOB (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001918-35.2020.8.11.0003. 

AUTOR: DELIA SANTOS DE MOURA JACOB REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

em sua UC 6/1579555-2. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, levando em conta a grande 

diferença do consumo passado da requerente, haja vista que se trata de 

fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante dos tais 

débitos, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pela foto 

do padrão cortado juntada nos autos. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora em caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois 

se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado 

serviço essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis 

prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. 

Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com o corte do fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da parte autora. Ademais disso, conceder 

a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na UC 

6/1579555-2, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, tão somente 

quanto às faturas nos valores de R$ 573,30 (quinhentos e setenta e três 

reais e trinta centavos), R$ 765,20 (setecentos e setenta e cinco reais e 

vinte centavos), vencimentos em 30/07/2019, R$ 561,60 (quinhentos e 

sessenta e um reais e sessenta centavos) e, R$ 206,18 (duzentos e seis 

reais e dezoito centavos) ambas com vencimento em 30/11/2019, 

referentes à recuperação de consumo, até o final da presente demanda, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA BOZZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 84 de 303



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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

785 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1001165-78.2020.8.11.0003. AUTOR: SANDRA REGINA BOZZA REU: 

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos. 

Cuida-se de Ação de Conhecimento c/c Repetição de Indébito onde o autor 

postula concessão de tutela de urgência para impedir que a requerida 

opere reajuste de 46,28% sob seu plano de saúde, ao qual não concorda. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, bem como das razões apresentadas, não 

vislumbro de plano a presença dos requisitos que possam amparar a 

tutela vindicada. Isso porque, nos termos do art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a 

parte requerente apresente os elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

sendo vedada tal providencia quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, 

nesta fase de cognição sumária, tendo em vista que as alegações estão 

fundadas em informações unilaterais da parte reclamante, não havendo 

demonstração inequívoca dos elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, quando postula pelo reajuste de 7% do plano de saúde, 

circunstâncias que tornam temerária a concessão da providência 

reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório e a 

dilação probatória. Destarte, entendo que no presente caso a prévia 

citação da requerida afigura-se medida útil e necessária, visto que a 

cognição sumária do direito e a antecipação da tutela devem estar em 

consonância com o ordenamento processual e se ater ao que estabelece 

o artigo 300 do Código de Processo Civil e seus parágrafos. Assim, sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, o indeferimento do pedido 

de tutela de urgência é medida que se impõe. Nesse contexto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência nesta fase do processo, por entender que 

ausentes os requisitos necessários à concessão, em consonância com o 

ordenamento processual e com o artigo 300 do Código de Processo Civil. 

CITEM-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010182-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. C. E. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. E. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1010182-46.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1282 da CNGC, impulsiono o presente 

feito para intimação da parte AUTORA PESSOALMENTE e, do patrono via 

DJE, 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. 

Rondonópolis/MT, 7 de fevereiro de 2020 LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003134-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. V. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 intimar parte autora da sentença, conforme a seguir descrita 

parcialmente: fUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando, por não praticar os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 5. 

Ademais, preceitua o art. 274, parágrafo único, do Código de Ritos, que se 

presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço residencial ou 

profissional declinado na exordial, vez que cumpre às partes atualizar seu 

endereço no processo sempre que houver modificação temporária ou 

definitiva. 6. Pela análise dos autos, vê-se que a parte autora foi intimada 

pessoalmente para se manifestar nos autos, quedando-se siliente, sendo 

que sua patrona, intimada pessoalmente, também não se manifestou nos 

autos, restando caracterizada a desídia em praticar os atos e diligências 

que lhe competia, fato que impõe a extinção do processo nos termos do 

art. 485, inciso III, do Estatuto Processual Civil. 7. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de Ritos. 8. No 

mais, se necessário, expeça-se o competente contramandado de prisão 

junto ao BNMP, bem como seja dado baixa às eventuais constrições ao 

patrimônio do executado, que por este processo tenham ocorrido. 9. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 10. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007916-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. A. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ANTONIO SERAFIM DA SILVA OAB - MS23871 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007916-18.2019.8.11.0003 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a justificativa e documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Rondonópolis/MT, 7 de fevereiro de 2020. LUCILEILA 

CARDOSO Gestor(a)
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Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002891-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. N. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE AUTORA DA SENTENÇA A SEGUIR 

TRANSCRITA, FUNDAMENTO: É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os 

modos de extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação. 6. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do 

feito não acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na 

norma prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, 

então, possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em 

que foi postulada. 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos 

autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, 

inciso VIII, do Codex Processual Civil, no tocante aos alimentos, guarda e 

partilha de bens. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012399-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUTO SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES OAB - 303.905.831-20 

(REPRESENTANTE)

 

Processo n.º 1012399-28.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

pedido de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO aforado por JOSÉ AUTO SOBRINHO 

em face de ESPÓLIO DE ESCOLÁSTICO RODRIGUES NOVAES, neste ato 

representado pela sua inventariante, Maria Joana Rodrigues dos Santos 

(qualificados nos autos). 2. Por meio da inicial de ID: 16446676, alega o 

autor que possui um crédito a receber do espólio, no valor de R$ 

30.596,59 (trinta mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove 

centavos), representado por um cheque n.º 016301, conta n.º 92-2, do 

Banco SICOOB, emitido pelo de cujus, conforme o documento de ID: 

16446684. 3. Após a citação, a inventariante do espólio requerido, por 

meio da petição de ID: 24005076, manifestou discordância em relação ao 

crédito informado na exordial. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. A respeito do pedido de 

habilitação de crédito em inventário, é importante trazer à colação o que 

dispõe o art. 642, caput, do Diploma Processual Civil: “Art. 642. Antes da 

partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o 

pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.” 6. Mais adiante, o art. 643, 

caput, do mesmo Codex, trata do caminho a ser trilhado em caso de 

discordância em relação ao pedido do autor: “Art. 643. Não havendo 

concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo 

credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.” (grifo nosso) 7. Com 

efeito, conforme se observa do ID: 24005076, a inventariante não 

concordou com a habilitação do pretenso crédito da parte autora. Logo, 

diante da resistência da parte requerida, a remessa da presente demanda 

às vias ordinárias é medida que se impõe. 8. Sobre o tema, anoto o 

seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO - INVENTÁRIO - DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS - CONTRATO 

DE ARRENDAMENTO DE RESES - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - 

REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Havendo impugnação dos herdeiros ao crédito em habilitação, 

sob o fundamento de falta de liquidez e certeza, impõe-se a remessa das 

partes às vias ordinárias.” (TJMT - AI 66043/2012 - Des. Rubens de 

Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, Julgado em 18.12.2013, 

Publicado no DJE 21.01.2014) “APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO – DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – REMESSA ÀS VIAS 

ORDINÁRIAS – INCIDENTE EXTINTO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O procedimento de habilitação 

de crédito no inventário é incidente processual que pressupõe a 

concordância dos herdeiros; se não existe anuência, deve a questão ser 

discutida nas instâncias comuns, extinguindo-se o incidente instaurado. 

Iniciado procedimento judicial, sendo ele extinto, independentemente do 

conteúdo da decisão, ante ao princípio da causalidade, deve ser o autor 

condenado nas verbas sucumbenciais.” (TJMT. Ap 4234/2012, Des. 

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Cível, Julgado em 09.05.2012, 

Publicado no DJE 16.05.2012) 9. Ante o exposto e atendendo a tudo o 

mais que dos autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi 

do art. 485, inciso IV, do Codex de Processo Civil. 10. Contudo, nos termos 

do parágrafo único do art. 643 do Estatuto Processual Civil, determino que 

sejam reservados, em poder da inventariante, bens suficientes para pagar 

o credor, devendo tal ressalva ser anotada nos autos do inventário 

(Processo n.º 1008537-49.2018.8.11.0003), de forma ostensiva. 11. Sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que incabíveis à espécie. 12. 

Traslade-se cópia da presente sentença para os autos do inventário 

(Processo n.º 1008537-49.2018.8.11.0003). 13. 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, 08 de outubro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012538-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

BRUNA RODRIGUES BORGES OAB - MT21025/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. M. (REU)

 

intimar parte autora da sentença, a seguir transcrita parcialmante: Posto 

isso, passo diretamente ao exame do meritum causae. 9. Em relação aos 

alimentos, consabido é que os mesmos, em regra, devem ser fixados sem 

se perder de vista a inteligência do §1º do art. 1.694, do Codex Civil, in 

verbis: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades 

do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. 10. Note-se, neste 

ponto, que a menor permanece sendo sustentada somente pela genitora, 

sem qualquer auxílio do pai, tendo, ainda, ficado demonstrado nos autos, 

prima facie, ser a mãe da infante pessoa de recursos limitados, havendo 

que se compensar de alguma forma esse sacrifício unilateral. 11. Por outro 

lado, verifica-se que não há nos autos qualquer documento que comprove 

o real rendimento do requerido, o que, por equidade, nos obriga a fixar um 

valor moderado, sendo razoável a quantia de um terço do salário mínimo 

vigente a título de pensão alimentícia a ser pago pelo requerido, tendo em 

vista que sobre o demandado incidem os efeitos da revelia. 12. Ante o 

exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do 

Estatuto Processual Civil, para fixar os alimentos definitivos no valor 

correspondente a um terço salário mínimo mensal vigente, devidos pela 

requerida à parte requerente, correspondendo hoje a R$ 332,66 

(trezentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), a ser 

depositado até o dia 10 (dez) de cada mês na conta bancária informada 

pela parte autora, mais metade das despesas extraordinárias com saúde e 

educação não bancadas pela rede pública. 13. Expeçam-se os ofícios 

necessários ao cumprimento da presente decisão. 14. Sem condenação 

em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 15. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016176-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. G. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

V. G. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

JOCELIA GILLIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT25929/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Processo n.º 1016176-84.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C.C. ALIMENTOS aforada 

por V.G.B., representada por sua genitora, Sr.ª Luzia Aparecida 

Gonçalves Coimbra, em face de JOÃO BATISTA DIAS BARBOSA 

(qualificados nos autos). 2. Requereu a parte autora extinção do feito sem 

resolução de mérito (ID: 27810302), eis que constatou a existência de 

litispendência deste feito com outro que já está em trâmite. 3. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A 

legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção quando se verificar o instituto da 

litispendência. 5. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos 

consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso V, 

do Codex Processual Civil. 6. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 7. 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003448-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. M. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. F. P. D. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA CRISTINA PORTO SOUZA OAB - MT25612/O (ADVOGADO(A))

 

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. A legislação processual civil 

em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo de 

execução e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do 

feito quando o devedor satisfaz a obrigação. 6. Diante da manifestação da 

parte autora (ID: 24628269), verifica-se que a obrigação contida nesta 

ação executiva foi satisfeita, de maneira que, cumprida a obrigação, 

inexiste alternativa senão a extinção do feito em análise. 7. Ante o 

exposto, em conformidade com o parecer ministerial e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Codex Processual Civil. 8. No mais, sendo o caso, expeça-se o 

competente contramandado de prisão junto ao BNMP, bem como 

proceda-se com a baixa às eventuais constrições ao patrimônio do 

executado, que por este processo tenham ocorrido. 9. Sem condenação 

em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 10. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002867-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. M. (REQUERENTE)

N. D. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

4. Tendo em vista que as partes estão em comum acordo e diante da 

regularidade das cláusulas avençadas, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado na exordial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

pelo que, em consonância com o art. 487, inciso III, alínea b, do Digesto 

Processual Civil c.c. art. 1.723, caput, do Código Civil, para declarar, com 

efeito ex tunc, a dissolução da união estável havida entre L.S.M. e 

N.D.C.M. (alhures individualizados), bem como fixar a guarda, alimentos e 

visitas nos moldes acordados. 5. Expeça-se o competente termo de 

guarda definitiva da infante em favor de sua genitora. 6. Sem condenação 

em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 7. 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, 

01 de novembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000267-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON SILVA OAB - TO2126 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (REU)

A. G. F. D. S. (REU)

 

Processo n.º 1000267-07.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

a parte autora informou seu endereço atualizado no ID: 18182797 designo 

o dia 24.03.2020, às 14h, para a realização da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus 

advogados e o representante do Parquet. 3. Saliento que compete aos 

patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 (três) dias de 

antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e 

§1º, do CPC). 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

31 de outubro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007697-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AVANI ELVIRA RIBAS MATZENBACHER TIBES (AUTOR(A))

CELIO ALVES TIBES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYSE RIBEIRO GUERRA OAB - PR75306 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REU)

 

INTIMAR PARTE AUTORA DA SENTENA, PARTE DISPOSITIVA A SEGUIR 

DESCRITA: 6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos 

consta e em conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com 

resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual 

Civil.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002639-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. U. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

 

7. Da análise vagarosa dos autos, verifica-se, mormente do documento 

carreado no ID: 16289130, bem como do estudo psicossocial juntado ao 

feito que, de fato, no período relativo aos meses exequendos, os menores 

se encontravam sob a guarda de fato do executado. 8. Ademais, 

consta-se do petitório de ID: 18926151, a confirmação da parte autora de 

que teria cedido a guarda dos menores ao executado pelo período de 1 

(um) ano que se encerrou em janeiro de 2019, corroborando o pactuado 

no acordo juntado no ID: 16289130. 9. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo de 

execução e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 924, 

inciso III, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do 

feito quando o executado, por qualquer outro meio, obtiver a extinção da 

dívida. 10. Portanto, restando comprovado que os menores se 

encontravam na guarda de fato do pai no período executado e que neste 

período o executado estaria desobrigado a repassar os valores da 

pensão alimentícia, motivo pelo qual se encontra satisfeita a obrigação 

referente aos meses executados, inexistindo alternativa senão a extinção 

do feito em análise. 11. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, homologo o acordo entabulado entre as partes e extingo o 

feito, nos termos do art. 924, inciso III, do Codex Processual Civil. 12. No 

mais, se necessário, expeça-se o competente contramandado de prisão 

junto ao BNMP, bem como proceda-se com a baixa às eventuais 
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constrições ao patrimônio do executado, que por este processo tenham 

ocorrido. 13. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 14. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001602-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. A. (AUTOR(A))

R. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEIA AMORIM DOS SANTOS OAB - 002.676.801-12 (REPRESENTANTE)

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. E. (REU)

 

Processo n.º 1001602-22.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do real rendimento auferido pela parte demandada, em um 

terço do salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 348,33 

(trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), a ser 

depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, na conta 

bancária informada pela parte autora ou pago diretamente mediante recibo. 

4. Designo o dia 05.03.2020, às 14h30min, para a realização da audiência 

de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo constar no mandado as 

advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com advertência de que o 

prazo para contestar fluirá a partir da realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente, pessoalmente, para que compareça na audiência. 5. 

Consigne-se as advertências legais, em especial a eventual ausência das 

partes, nos termos do art. 7º, da Lei de Alimentos, segundo o qual “o não 

comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a 

ausência do réu importa em revelia, além da confissão quanto à matéria de 

fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000662-92.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

O. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO(A))

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. D. S. (REU)

 

Processo n.º 1000662-92.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 05.03.2020, às 16h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

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

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. No mais, analisando detidamente os autos, nota-se que 

foi postulada uma medida de urgência pela parte autora, requerendo a 

antecipação dos efeitos da tutela, a qual passo a analisar neste momento. 

7. Não se pode olvidar que o direito de visitas e de convívio entre o genitor 

e o menor é garantido pelo Código Civil, bem como pelo Diploma Processual 

Civil, com a alteração advinda da lei n.º 12.398/2011. Senão vejamos: “Art. 

1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá 

visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro 

cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e 

educação.” 8. Da mesma forma, é a orientação doutrinária: “O direito de 

convivência não é assegurado somente ao pai ou à mãe, é direito do 

próprio filho de com eles conviver, o que reforça os vínculos paterno e 

materno-filial. É direito da criança manter contato com o genitor com o qual 

não convive cotidianamente, havendo o dever do pai de concretizar esse 

direito. É totalmente irrelevante a causa da ruptura da sociedade conjugal 

para a fixação das visitas. O interesse a ser resguardado, 

prioritariamente, é o do filho, e objetiva atenuar a perda da convivência 

diuturna na relação parental.” (DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das 

famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 459) (grifo 

nosso) 9. Insta ressaltar que o direito de visitas somente pode ser 

reprimido ou suprimido temporariamente, em situações excepcionais, 

quando as visitas estiverem sendo comprovadamente nocivas ao menor, o 

que, a priori, não se depreende no presente caso. 10. Assim, presentes 

os pressupostos de mister à concessão da mercê, que, corroborados 

com todos os documentos carreados na exordial, permitem vislumbrar que 

a tutela de regulamentação de visitas preenche os requisitos necessários 

para esta fase de sumaria cognitio, o seu deferimento é medida que se 

impõe. 11. Isto posto, após análise acurada do feito, tendo em vista os 

argumentos e documentos trazidos aos autos, nos termos do art. 300, do 

Código de Ritos, defiro a tutela de urgência para o fim de determinar que o 

direito de visitas da parte autora seja exercido da seguinte maneira: o 

genitor, requerente (qualificado nos autos), poderá exercer o direito de 

visitas do filho menor, em finais de semana alternados das 8h do sábado 

até às 18h horas do domingo, devendo buscá-lo e restitui-lo na residência 

materna, bem como alternadamente em férias escolares, pela metade do 

período, exortando-se, ainda, expressamente, à parte demandada que não 

deverá de qualquer maneira embargar o pleno exercício do direito de visita 

da parte demandada na forma ora fixada pelo juízo, sob pena de lhe incidir 

as sanções legais. 12. Ademais, defiro o pleito de ID: 28726883, pelo que 

determino à Sr.ª gestora judiciária a exclusão dos documentos constantes 

nos IDs: 28725890 e 28725877. 13. Intime-se. 14. Expeça-se o 

necessário, com urgência. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de fevereiro 

de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001739-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. L. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001739-38.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL aforada por 

SONIA MAGDA LIMA ROSSONI em face de MARCOS DE CAMPOS 

(qualificados na peça vestibular). 2. A inicial foi instruída com os todos os 

documentos necessários à propositura da ação. 3. Citada, a parte 

requerida deixou o prazo de resposta transcorrer in albis (ID: 26117165). 

4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. Considerando que o requerido não contestou o pedido inicial, 

decreto-lhe a revelia e aplico ao presente caso o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, diante 

da procedência dos pedidos, visto que a revelia faz presumir aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, na forma do art. 344, do 

mesmo Codex e estes acarretam as consequências jurídicas apontadas 

na inicial. “POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não 

oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade 

dos fatos narrados na petição inicial. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 944649 

BA 2016/0172212-2, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data 

de Publicação: DJ 01.03.2018) (grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MAGISTRADO 

COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 
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OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO. INDEFERIMENTO DE 

PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 1280556-SP 2018/0090164-2, 

Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Publicação: DJ 05.09.2018) (grifo 

nosso) 6. Cediço que a união estável se materializa através da livre união 

afetiva de pessoas de modo público, contínuo e duradouro, com fito de 

formar família. Tal conceito encontra-se disposto no art. 1.723, do Diploma 

Civil, in litteris: “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.” (grifo nosso) 7. Ademais, com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, o que outrora se denominava concubinato passou a ser 

reconhecido como união estável, conforme dispositivo legal expresso no 

art. 226, §3º: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é 

reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 

familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” (grifo 

nosso) 8. Coadunando-se com o texto constitucional supracitado, na 

seara doutrinária, muito já se discorreu acerca do instituto da união 

estável, tendo-se que: “a união estável, por seu turno, não se coaduna 

com a mera eventualidade na relação e, por conta disso, ombreia-se ao 

casamento em termos de reconhecimento jurídico, firmando-se como 

forma de família, inclusive com expressa menção constitucional (CF, §3º, 

do art. 226).” (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo 

curso de direito de família. v. 6. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 426) 9. 

Isto posto, cumpre-nos aclarar que, do exame detido dos autos, pode-se 

inferir que as partes de fato mantiveram uma união estável entre si, 

mormente pela escritura pública constante no ID: 18316628. 10. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedentes 

os pedidos formulados na inicial, em consonância com o art. 487, inciso I, 

do Digesto Processual Civil e art. 1.723, do Código Civil, para declarar, com 

efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre SONIA MAGDA 

LIMA ROSSONI e MARCOS DE CAMPOS (qualificados nos autos), mantida 

pelo período de 01 de junho de 2010 até 12 de outubro de 2017 e decretar 

sua dissolução. 11. Sem condenação em custas e nem em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

12. 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, 26 de novembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008423-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. Y. R. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

THIAGO DOS ANJOS ARAUJO OAB - MT24862/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. G. F. (EXECUTADO)

 

INTIMAR DA SENTENÇA - PARTE DISPOSITIVA A SEGUIR TRANSCRITA 6. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo o 

feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001650-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ELIZABETH SANTIAGO GONCALVES OAB - MT0018824A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. A. P. (REQUERIDO)

 

INTIMAR SENTENÇA - PARTE AUTORA DISPOSITIVA; 14. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido 

veiculado na peça vestibular, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto 

Processual Civil, e, em consequência, fixando o direito de visitas da parte 

autora da seguinte maneira: a genitora, requerente (qualificada nos autos), 

poderá exercer o direito de visitas em relação aos menores, em finais de 

semana alternados das 8h do sábado até às 18h horas do domingo, 

devendo buscá-los e restitui-los na residência paterna, bem como 

alternadamente em férias escolares, pela metade do período, 

exortando-se, ainda, expressamente, à parte demandada que não deverá 

de qualquer maneira embargar o pleno exercício do direito de visita da 

parte demandante na forma ora fixada pelo juízo, sob pena de lhe incidir 

as sanções legais.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006359-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. G. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA, PARTE DISPOSITIVA: 31. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos articulados na exordial, ex vi do art. 

487, inciso I, do Estatuto Processual Civil, nos termos do art. 1.723, do 

Código Civil, para declarar, com efeito ex tunc, a existência da união 

estável havida entre SIDNÉIA APARECIDA GONÇALVES e DEVAIR 

FAUSTINO DA SILVA (adrede individualizados) mantida pelo período de 

13.09.2011 até 13.09.2018 e decretar sua dissolução, determinando a 

partilha dos bens amealhado pelas partes na forma estipulada nesta 

sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016335-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR OAB - MT9556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. T. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

M. P. D. C. D. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo n.º 1016335-27.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C.C. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

DE NASCIMENTO CIVIL aforada por LUCAS LOPES em face de L.G.T.L., 

representado por sua genitora, Sr.ª Ana Maria Taveira (qualificados nos 

autos). 2. A parte autora, no ID: 27323460, requereu a desistência da 

ação e a sua extinção sem resolução de mérito. 3. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A 

legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor desistir da ação. 

5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, então, 

possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada. 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos 

consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso 

VIII, do Codex Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e sem 

condenação 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, 19 de 

dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001484-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. G. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS LOUANA MENDES SILVA OAB - MT18941/O (ADVOGADO(A))
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DECIO CRISTIANO PIATO OAB - MT7172/O (ADVOGADO(A))

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR AS PARTES DA SENTENÇA, A SEGUIR TRANSCRITA, PARTE 

DISPOSITIVA: 11. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, com espeque no art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, 

julgo procedente o pedido veiculado no petitório inaugural para reconhecer 

a paternidade do requerido em relação ao requerente, sendo que 

doravante constará em seu registro de nascimento como seu genitor o Sr. 

J.S. G. de A. e como seus avós paternos A. G. A. e D. P. de A.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015644-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. J. (REU)

 

Processo n.º 1015644-13.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 28583931, pelo que designo o dia 05.03.2020, às 15h, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora e seu procurador. 3. Cite-se a parte requerida 

dos termos da inicial e para comparecer ao ato, salientando-lhe que o 

prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir 

da realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, 

inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se 

não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme 

dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de fevereiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005773-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. P. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DIAS DA SILVA OAB - MT0020637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. F. (EXECUTADO)

 

INTIMAR SENTENÇA - PARTE DISPOSITIVA : 7. Pela análise dos autos, 

verifica-se que a parte exequente não foi intimada para se manifestar nos 

autos, eis que não foi localizada no endereço inicialmente declinado nos 

autos, sendo que sua patrona, intimada via DJe, também não se 

manifestou nos autos, restando caracterizada a desídia em praticar os 

atos e diligências que lhe competia, fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, inciso III, do Estatuto Processual Civil, já que ao juiz 

incumbe velar pela razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, 

CF). 8. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do 

Código de Ritos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006075-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. O. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

MARCINO FERREIRA OAB - MT12485/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PARTES DA SENTENÇA, PARTE DISPOSITIVA: 6. Pela análise dos 

autos, verifica-se que a parte requerida concorda com a desistência da 

demandante, satisfazendo os requisitos prescritos no §4º do art. 485 do 

Estatuto Processual Civil, sendo, então, possível à parte requerente a 

desistência da ação nos termos em que foi postulada. 7. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que nos autos consta, em conformidade com a 

manifestação do Ministério Público, extingo o feito sem resolução de 

mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual Civil.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013158-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. (REQUERENTE)

A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

intimar da sentença, parte dispositiva 6. Pela análise dos autos, verifica-se 

que a parte requerida concorda com a desistência da demandante, 

satisfazendo os requisitos prescritos no §4º do art. 485 do Estatuto 

Processual Civil, sendo, então, possível à parte requerente a desistência 

da ação nos termos em que foi postulada. 7. Ante o exposto e atendendo 

a tudo mais que nos autos consta, em conformidade com a manifestação 

do Ministério Público, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 

485, inciso VIII, do Codex Processual Civil.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008208-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT198750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. F. (REQUERIDO)

R. P. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

F. D. F. (REQUERENTE)

 

Intimar da sentença, parte dispositiva: Portanto, não havendo consenso 

entre as partes, carece a presente demanda de interesse processual, 

devendo a parte interessada, caso queira, pleitear a sua pretensão em 

ação autônoma, obedecendo as normas do devido processo legal. 12. 

Assim, considerando as razões acima expostas, outra solução para o 

caso em apreço não há senão a extinção do feito sem resolução de 

mérito, ante a falta de interesse processual superveniente. 13. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em consonância 

com o parecer ministerial, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do 

art. 485, inciso VI, do Codex de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009963-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. M. N. (REQUERENTE)

J. D. M. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 1009963-33.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL aforada por A.C.M.N., representada por sua 

genitora, Sr.ª Josenilda de Morais (qualificados nos autos). 2. A parte 

autora, no ID: 25889500, requereu a desistência da ação e a sua extinção 

sem resolução de mérito. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando o autor desistir da ação. 5. Pela análise dos 

autos, verifica-se que a extinção do feito não acarretará nenhum ônus à 

parte demandada, o que não incide na norma prescrita no §4º do art. 485 

do Estatuto Processual Civil, sendo, então, possível à parte requerente a 

desistência da ação nos termos em que foi postulada. 6. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que nos autos consta, em conformidade com a 

manifestação do Ministério Público, extingo o feito sem resolução de 

mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual Civil. 7. Sem 
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condenação em custas e sem condenação 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, 27 de novembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008501-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. D. S. (REQUERENTE)

M. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIA MARIA DE FARIA OAB - MT7130/O (ADVOGADO(A))

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

intimar da sentença, a seguir transcrita parte dispositiva: 6. 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 M. V. DA S. e T. F. DA S. 

(qualificados nos autos), devendo ser expedido o termo de guarda dos 

menores em favor da genitora. 7. O cônjuge virago voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja, T. B. F.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009479-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. V. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. S. (REQUERIDO)

L. R. F. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1009479-47.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE GUARDA CONSENSUAL aforada por DIVINA TEREZA VIEIRA DE 

FREITAS ALMEIDA, LUIZ RICARDO FREITAS SILVA e DAIANY MARTINS 

SILVA (qualificados nos autos). 2. Os autores, no ID: 25488205, 

requereram a desistência da ação e a sua extinção sem resolução de 

mérito. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara 

ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução de mérito 

e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito 

quando o autor desistir da ação. 5. Ante o exposto e atendendo a tudo 

mais que nos autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi 

do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual Civil. 6. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 7. 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, 

13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002952-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE AMARO GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

J. V. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO PINHEIRO JOTA OAB - MT0014553A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDIR RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILDA RESENDE VIEIRA OAB - DF19665 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002952-84.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 25977993, pelo que determino a intimação do subscritor 

do acordo de ID: 12886625 para que, no prazo legal, regularize a 

representação processual do requerido, sob pena de não homologação. 2. 

Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação, no prazo legal. 3. Empós, venham-me conclusos para 

deliberação. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 

de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001320-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CRISTINA MARINHO SANTIAGO DE OLIVEIRA GAMARRA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001320-81.2020.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, se extrai dos autos (ID: 28555095) a 

existência de outros herdeiros, sendo necessária a inclusão deles no polo 

ativo deste feito, ou que sejam formalizadas as suas respectivas 

renúncias. 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. 319, inciso II, do Código de Ritos, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), devendo incluir 

no polo ativo da demanda os demais herdeiros necessários ou carrear 

aos autos o termo de renúncia de seus direitos hereditários, por 

instrumento público ou termo judicial, conforme os moldes do art. 1.806, do 

Código Civil. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 

de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007716-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORZINO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007716-11.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Primeiramente, 

cumpra-se o item 3 da decisão de ID: 22068993. 2. Ademais, tendo em 

vista que do estudo psicossocial realizado (ID: 25251556), bem como dos 

documentos carreados à exordial infere-se que o interditando se encontra 

acamado em estado grave, acometido por enfermidade severa, deixo de 

determinar a realização de perícia médica. 3. No entanto, determino a 

realização de novo estudo psicossocial, a fim de se averiguar as 

condições do interditando, mormente se ele está sob tratamento com a 

utilização de home care. 4. Com a juntada do laudo psicossocial, abra-se 

nova vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação. 5. Após, venham-me conclusos. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de fevereiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716858 Nr: 12263-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080/MT, RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO - 

OAB:OAB/MT 19352-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar parte autora, 

através do(a)patrono(a, para manifestar sobre auto de avaliação de fls. 

282, em cinco dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778763 Nr: 5679-67.2015.811.0003

 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: BEATRIZ PARREIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UESLEI PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA CAMPOS DE 

MORAES - OAB:25638/0 MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - 

OAB:12071/MT

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar parte autora, 

através do)patrono, para retirar mandado de registro, em cinco dias, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417002 Nr: 12679-65.2008.811.0003

 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: MJS, MTG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA 

BASTOS - OAB:24627/0, KARLOS LOCK - OAB:16828, MARCO 

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:/MT Nº 15.401, PRISCILA GARCIA 

MOREIRA - OAB:20.198

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

impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através do patrono 

(a), para manifestar nos autos, requerendo o que de direito, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 444897 Nr: 79-07.2011.811.0003

 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: AADMJ, APSM, MASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 79-07.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 206, intime-se pessoalmente o 

herdeiro Mardem Augusto Silva Morais (fl. 18) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, preste o devido compromisso de inventariante, nos termos 

do art. 617, parágrafo único, do Código de Ritos, bem como para que 

preste as últimas declarações, além de providenciar a juntada das 

certidões negativas federal e municipal em nome do de cujus, 

comprovante de recolhimento de ITCMD e o plano de partilha dos bens 

inventariados.

2. Após, abra-se vista aos demais herdeiros e ao representante do 

Ministério Público para que se manifestem, no prazo legal.

3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 07 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 756537 Nr: 11200-27.2014.811.0003

 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: FRDM, LDSG, JPDS, SPS, CPDO, SPDS, SPDS, SPDS, 

VPDS, DPDS, JCAS, NCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR - OAB:15193/0, KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11200-27.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste quanto ao teor do ofício de fl. 134, verso, bem como para 

cumprir integralmente o item n.º 6 da decisão de fl. 104, no sentido de 

providenciar a juntada do rol atualizado dos bens do espólio e a certidão 

negativa estadual (emitida pela PGE) em nome do de cujus.

 2. Após, venham-me os autos conclusos.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 07 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 790701 Nr: 10496-77.2015.811.0003

 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: VCDSP, VXG, GPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553, VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 19.897, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10496-77.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Indefiro os pleitos formulados às fls. 215/218, haja vista que as 

questões ali suscitadas deverão ser discutidas pelas vias ordinárias, 

conforme já assentado na decisão de fls. 206/207, anverso e verso, a 

qual restou irrecorrida.

2. No mais, intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

traga aos autos a certidão negativa estadual em nome do de cujus, 

comprovante de recolhimento do ITCMD e o plano de partilha dos bens 

inventariados.

3. Aportando aos autos os documentos supra, remetam-se os autos ao 

partidor para a elaboração da partilha.

4. Sobrevindo aos autos o esboço da partilha, intime-se a inventariante e 

os herdeiros para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 652, caput, do CPC.

5. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

6. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 07 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 813553 Nr: 741-92.2016.811.0003

 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: CMDS, RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OC, MLC, TCDS, SC, SC, SC, GSC, RSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:171107/SP, NADIELE PERES DE SOUZA - OAB:18424 O

 Processo n.º 741-92.2016.811.0003
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Vistos etc.

1. Considerando que o Direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente no ramo da informática, 

devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do 

processo judicial e, por conseguinte, da própria prestação jurisdicional, e 

tendo em linha de estima a racionalização que os sistemas INFOSEG e 

INFOJUD possibilitam, em função de permitirem a busca de endereços com 

grande agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, bem como ante a disposição ínsita do art. 6º, do Código de 

Ritos, que dispõe sobre a obrigação de cooperação entre os sujeitos 

processuais para a melhor prestação jurisdicional, defiro o pleito de busca 

de endereços via sistemas INFOSEG e INFOJUD.

 2. Após a consulta realizada junto aos sistemas INFOSEG e INFOJUD foi 

localizado o endereço da requerida Tuania Moreira Borges Cardoso, qual 

seja, Rua dos Garimpeiros, n.º 377, Cidade Alta, Município de 

Rondonópolis/MT, CEP: 78730-000 e CPF n.º 031.512.511-02, bem como 

do requerido Silvio Cardoso, qual seja, Rua Nova Esperança, n,º 17, 

Quadra “A”, Jardim Presidente, Município de Cuiabá/MT.

3. Tendo sido frutífera a localização do endereço dos requeridos, 

determino a sua intimação/citação nos mesmos moldes da decisão de fl. 

135.

 4. No mais, indefiro o pleito formulado à fl. 228, verso, item n.º 2-A, tendo 

em vista que incumbe à parte interessada diligenciar junto aos órgãos 

públicos, no sentido de obter documentos e informações que entender 

pertinentes.

5. Quanto ao documento de fl. 232, intime-se a Sr.ª Maria Luiza Cardoso, 

no endereço constante à fl. 140, para que regularize a sua representação 

processual, no prazo de 10 (dez) dias.

6. Intime-se.

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 07 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 892267 Nr: 2581-69.2018.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->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: EDNCDS, EDOHC, SMCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2581-69.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor das certidões de fls. 55 e 59, intimem-se a parte autora, 

pessoalmente, e sua procuradora, via DJe, para se manifestarem nos 

autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto 

Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 07 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001877-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERRONATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

THIAGO DOS ANJOS ARAUJO OAB - MT24862/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SEMEAO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001877-68.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 09.03.2020, às 15h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

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

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 07 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001842-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA GODOY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON SÉRGIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001842-11.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise da 

petição inicial de ID: 28961508, denota-se que a parte autora deixou de 

apresentar o endereço do requerido, informando que este se encontra em 

local incerto e não sabido, pugnando pela busca do seu endereço junto 

aos bancos de dados acessíveis por este juízo. 2. Em que pese a 

indicação do endereço da parte requerida ser requisito imprescindível ao 

recebimento da inicial, nos termos do inciso II do art. 319 do Código de 

Ritos, além de constituir incumbência da parte autora, levando-se em conta 

o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, estabelecido no art. 

6º c.c. o art. 319, §1º, do Digesto Processual Civil, determino a pesquisa 

do endereço da parte requerida através dos sistemas INFOSEG e 

INFOJUD. 3. Após a consulta realizada junto aos sistemas INFOSEG e 

INFOJUD foi localizado o endereço do requerido, qual seja, Av. Frei 

Servacio, s/n, Centro, Município de Rondonópolis/MT, CEP: 78700-000 e 

CPF n.º 138.180.821-20. 4. Recebo a exordial, devendo o feito tramitar em 

segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 5. Presentes os pressupostos, 

defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo à parte 

requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 6. 

Designo o dia 09.03.2020, às 15h30min, para realização da audiência de 

tentativa de conciliação. 7. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e 

seu procurador, bem como o representante do Ministério Público. 8. 

Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 9. 

Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 

de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001842-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA GODOY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON SÉRGIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1001842-11.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise da 

petição inicial de ID: 28961508, denota-se que a parte autora deixou de 

apresentar o endereço do requerido, informando que este se encontra em 

local incerto e não sabido, pugnando pela busca do seu endereço junto 

aos bancos de dados acessíveis por este juízo. 2. Em que pese a 

indicação do endereço da parte requerida ser requisito imprescindível ao 

recebimento da inicial, nos termos do inciso II do art. 319 do Código de 

Ritos, além de constituir incumbência da parte autora, levando-se em conta 

o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, estabelecido no art. 

6º c.c. o art. 319, §1º, do Digesto Processual Civil, determino a pesquisa 

do endereço da parte requerida através dos sistemas INFOSEG e 

INFOJUD. 3. Após a consulta realizada junto aos sistemas INFOSEG e 

INFOJUD foi localizado o endereço do requerido, qual seja, Av. Frei 

Servacio, s/n, Centro, Município de Rondonópolis/MT, CEP: 78700-000 e 

CPF n.º 138.180.821-20. 4. Recebo a exordial, devendo o feito tramitar em 

segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 5. Presentes os pressupostos, 

defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo à parte 

requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá 

este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 6. 

Designo o dia 09.03.2020, às 15h30min, para realização da audiência de 

tentativa de conciliação. 7. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e 

seu procurador, bem como o representante do Ministério Público. 8. 

Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 9. 

Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 

de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001782-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NARGILA FERNANDA GOMES DOS SANTOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINHO HERMINIO TEIXEIRA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001782-38.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Tendo em vista que há interesse de menor, abra-se 

vista ao representante do Ministério Público. 4. Após, venham-me os autos 

conclusos para deliberação. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008546-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MARIELI ARAUJO SILVA (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:

MAICKON DOUGLAS GONCALVES FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008546-11.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Tendo em vista o 

longo período sem atualização do débito exequendo, determino a intimação 

da parte exequente para que, no prazo legal, carreie aos autos o 

demonstrativo do débito atualizado e pormenorizado com todos os meses, 

bem como as porcentagens utilizadas na atualização. 2. Após, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público. 3. Em seguida, venham-me 

conclusos para deliberação quanto ao pleito de ID: 27690079. 4. Intime-se. 

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de fevereiro 

de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013553-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUY CESAR GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA BARBOSA DA SILVA GUIMARÃES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013553-47.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO aforada por RUY CÉZAR GUIMARÃES em face de 

SÔNIA BARBOSA DA SILVA GUIMARÃES (qualificados na peça 

vestibular). 2. As partes celebraram acordo, conforme termo de audiência 

carreado aos autos (ID: 27840699). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. 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. 5. 

Tendo em vista que o casamento restou comprovado pela certidão de 

casamento juntada ao feito (ID: 25565939) e as partes transigiram com 

vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado nos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 6. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o 

feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Estatuto 

Processual Civil c.c. art. 1.571, inciso IV, do Código Civil, pelo que decreto 

o divórcio postulado por RUY CÉZAR GUIMARÃES em face de SÔNIA 

BARBOSA DA SILVA GUIMARÃES (qualificados nos autos). 7. O cônjuge 

virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja, SÔNIA BARBOSA DA 

SILVA. 8. Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. Averbe-se a 

presente decisão no assentamento do registro civil. 10. Oficie-se ao titular 

do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

inscrição e averbação. 11. 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, 07 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013643-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. C. (REQUERENTE)

J. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimem-se os autores, via publicação oficial, para no prazo de 05 (cinco) 

dias atualizar o endereço nos autos, assim como indicar contato telefônico 

para viabilizar a avaliação técnica pelo setor multidisciplinar do Juízo e, 

desta forma, dar regular andamento à marcha processual, sob pena de 

extinção do processo e consequente revogação da tutela provisória 

outrora concedida.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002604-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. V. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Considerando que o executado não foi devidamente intimado da penhora 

levada a efeito (ID 20716373), intime-o via causídico para querendo, 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001164-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA AMERICA DE PAULA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

GUSTAVO KUMMER DE PAULA (HERDEIRO)

ELIZABETH MARIA DE PAULA (HERDEIRO)

WLADIMIR KUMMER DE PAULA (HERDEIRO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE INVENTARIANTE VIA PATRONO, para, no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, conferir regular impulso ao feito, com a 

apresentação do plano final de partilha e correspondente certidão 

negativa de débito municipal em nome da falecida e certidão de casamento 

da mesma, sob pena de extinção (art. 485, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008283-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intime-se a autora para que, no prazo de 15 dias, apresente a 

integralidade das certidões mencionadas no r .parecer ministerial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000815-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. R. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000815-61.2018.8.11.0003 Vistos etc., Considerando o pedido 

vertido no ID 25274331, autorizo a realização da diligência por hora certa, 

acaso constatada pelo Sr. Oficial de Justiça que o requerido está se 

ocultando intencionalmente para não ser encontrada, nos exatos termos 

do que dispõe o art. art. 252 do CPC. Faculto a parte exequente 

apresentar cálculo atualizado do débito no prazo de 05 (cinco) dias. 

Efetivada a intimação por hora certa, deverá o Sr. Gestor Judiciário 

observar o quanto disposto no art. 254 do CPC. Outrossim, acaso 

formalizado o ato intimação via hora certa, nomeio curador especial ao 

demandado, na forma do art. 72, II, do CPC, na pessoa do advogado e 

professor-orientador do Escritório Modelo da UNIASSELVI. Abra-se vista 

ao mesmo para contestar o pedido mesmo que por negativa geral e 

apresentar requerimentos e objeções que entender pertinentes, no prazo 

legal. Ultimada as diligências intime-se a parte exequente, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito sob pena de extinção. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016872-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

IDAILZA MENDES DE CASTRO OLIVEIRA (REQUERENTE)

WLLY CRISTINY MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1016872-23.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 2. Nomeio inventariante a requerente IDAILZA MENDES DE 

CASTRO OLIVEIRA, 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 a certidão negativa de débito 

estadual em nome do falecido, bem como o assento de 

nascimento/casamento da herdeira Camila. No mesmo lapso, traga a 

representante do espólio o plano final de partilha, atentando-se ao 

patrimônio particular demonstrado no ID 2764529, além da necessidade de 

demonstração quanto a disposição do veículo automotor, haja vista a 

unicidade de domínio perante o órgão de trânsito competente. Ainda, 

deverá retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da causa em 

inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' 

(TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 

19.5.1998). 4. Adotadas as providências, tornem-me conclusos para 

sentença. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 20 de dezembro de 2019. 

(Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015631-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIENE DE ABREU FAGUNDES OAB - 160.453.002-20 

(REPRESENTANTE)

DIOGENES ABREU OAB - 040.033.146-20 (REPRESENTANTE)

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGENES ABREU OAB - 040.033.146-20 (REPRESENTANTE)

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

MARIENE DE ABREU FAGUNDES OAB - 160.453.002-20 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1015631-14.2019.8.11.0003 Vistos etc., A teor da declaração de 

incompetência pelo Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, recebo o feito 

no estado em que se encontra. Faculto a manifestação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer o interesse processual no 

processamento do presente, ante a aventada existência de procedimento 

de inventário extrajudicial em tramitação, haja vista que a tutela 

jurisdicional deve ser invocada por meio adequado, o qual determinará o 

resultado útil pretendido, do ponto de vista processual, 

consubstanciando-se no trinômio necessidade-utilidade-adequação. 

Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL- APELAÇÃO- 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- VALOR DEPOSITADO EM CONTA 

BANCÁRIA EM FAVOR DE PESSOA FALECIDA- LEVANTAMENTO PELO 

INVENTARIAMENTE- INEXIGÊNCIA DE ALVARÁ JUDICIAL- ESCRITURA 

PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS - NECESSIDADE E 

SUFICIÊNCIA- DOCUMENTO NÃO APRESENTADO- LIBERAÇÃO DO 

VALOR- IMPOSSIBILIDADE- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 

-Após a Lei 11.441/97, que alterou o CPC para permitir que o inventário e 

respectiva partilha sejam feitos na via extrajudicial, em Cartório de Notas, 

não é necessária a exigência de alvará judicial para o levantamento de 

valor depositado em instituição financeira em favor do de cujus, embora 

seja exigida a escritura pública de inventário e partilha do saldo para tanto. 

-No caso, ausente a prova da apresentação da escritura pública de 

inventário e partilha, não era mesmo de ser deferido o pedido do 

inventariante, de levantamento do valor. -Recurso conhecido e provido em 

parte.” (TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.036938-5/001, Relator(a): Des.

(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

24/04/2014, publicação da súmula em 09/05/2014). Grifo nosso. Sobre o 

tema lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, na obra Código 

de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, São Paulo;RT, 2008, p. 

876: "Atendidos os requisitos legais (arts. 982, CPC e 2.15 CC), pode-se 

realizar o inventário extrajudicial mediante partilha amigável. Todas as 
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partes devem ser capazes e concordes. O inventário extrajudicial. O 

inventário extrajudicial realiza-se por escritura pública, a qual consistirá 

em título hábil para o registro civil, para o registro imobiliário, para a 

transferência de bens e direitos, bem como para a promoção de todos os 

atos necessários à materialização e notícia das transferências de bens e 

levantamento de valores (art. 3º da Resolução 35 de 2007 do CN)." Se não 

bastasse, apregoa a Resolução nº. 35/07 do CNJ, vejamos: “(...) Art. 3º 

As escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio 

consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis 

para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e 

direitos, bem como para promoção de todos os atos necessários à 

materialização das transferências de bens e levantamento de valores 

(DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, instituições 

financeiras, companhias telefônicas, etc.) (...).” Ademais, verifica-se que 

o bem objeto do pedido encontra-se registrado em nome de uma pessoa 

jurídica (ID 26750035), alheia a pessoa natural/física do de cujus, ao que 

parece, constituída na forma de sociedade empresária. Deveras, o 

patrimônio não se trata de bem exclusivo do autor da herança, podendo 

implicar, inclusive, em prejuízos a terceiros e o desfazimento de parte do 

acervo patrimonial da pessoa jurídica, não sendo a ação de jurisdição 

graciosa eleita sucedâneo para tal. Destarte, intime-se a parte autora para 

proceder a emenda da exordial, consoante disposições suprarreferidas, 

devendo acostar, ainda, na mesma oportunidade, instrumento de 

representação processual da cônjuge supérstite e da herdeira Mariana, 

tudo sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do 

CPC). Decorrido o prazo assinalado, renove-se a conclusão. Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 02 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002627-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. N. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA NOSSOL OAB - 616.862.981-53 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1002627-12.2016.8.11.0003 Vistos etc., Ab initio, registro que as 

informações perquiridas pelo órgão ad quem foram remetidas via malote 

digital, consoante decisum retro (IDs 28073384 e 26452568). Sem prejuízo, 

intime-se a parte exequente para promover a regularização de sua 

representação processual, ante a maioridade superveniente (ID 1957421), 

no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 76, 

§1º, I, do CPC). No mais, retifique-se a habilitação dos causídicos da parte 

executada (ID 26486406). Às providências. Rondonópolis-MT, 02 de 

fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009697-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. P. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINAIR CRISTINA DE PAULA OAB - MT18040-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. I. Prima facie, considerando que as partes não apresentaram 

rol de testemunhas no prazo assinalado na decisão ID 26192719, declaro 

preclusa a produção de prova testemunhal (artigo 223 do CPC). Declaro 

encerrado a instrução processual. II. Outrossim, concedo o prazo comum 

de 10 (dez) dias para apresentação de memoriais escritos pelas partes. 

Em seguida colha-se parecer ministerial. Após, renove-se a conclusão. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010499-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. P. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. V. (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: 1012901-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. T. D. C. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. E. (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: 1010472-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. P. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. N. (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: 1009090-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. M. 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: 1002192-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. C. (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: 1008950-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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: 1003746-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. T. D. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. F. S. G. (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: 1005683-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. M. (EXEQUENTE)

H. C. D. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. M. (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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001180-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. O. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. O. D. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, FAZER COMPARECER O SENHOR ALEXANDRE, NA 

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA 

COMARCA, PARA ASSINAR TERMO DE CURATELA PROVISÓRIA, CASO 

HAJA INTERESSE.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013887-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR RIBEIRO FERNANDES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA OAB - MT25830/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES FERNANDES DA SILVA (DE CUJUS)

 

Intimação da inventariante para colacionar aos autos a certidão negativa 

de bens emitida pelo RGI local.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012978-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. D. A. P. (AUTOR(A))

I. G. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I F I C O que os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO são TEMPESTIVOS, 

pois foram apresentados dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias - artigo 

1.023, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, havendo possibilidade 

de que os embargos de declaração venham a ter efeitos modificativos, 

procedo à INTIMAÇÃO da parte EMBARGADA para apresentar suas 

contrarrazões no prazo legal, segundo os princípios do contraditório e da 

ampla defesa.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006935-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. B. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. D. M. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: L. A. B. S. M. (d. n.09/07/2007) e K. B. S. M. (d. 

n.29/01/2011), menores, representados por sua genitora, ALESSANDRA 

PEREIRA BORGES, brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, 

portadora da cédula de identidade RG n.º 2426219-6, expedida pela 

SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o n.º 813.182.861-15. PARTE REQUERIDA 

CLAUDINEI SANTOS DE MATTOS. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1006935-23.2018.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA CLAUDINEI SANTOS DE MATTOS, brasileiro, solteiro, 

motorista, portador da cédula de identidade RG n.º 1326173-8,, demais 

qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos 

termos da presente ação, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito alimentar no valor de R$ 6.942,68 (seis mil, 

novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), sob pena 

de acréscimo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, 

nos termos do art. 523, do CPC. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida pela parte acima. Requer ao 

final, seja julgada procedente a ação, a fim de que cumpra o acordo e 

contribua com os alimentos em favor do requerente. Despacho/Decisão: 

Vistos etc., Estando o executado em local incerto e não sabido, defiro a 

citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o 

edital, correndo da data da publicação única. (...) Às providências. Eu, 

Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 6 de fevereiro de 2020. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1045744-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENYKLEIDE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENYKLEIDE SILVA DE OLIVEIRA OAB - SE8341 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIVALDO DOS SANTOS SALES (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. 26044379, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 7 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: 1021653-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

MEDICINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE TURINI COSTA DE CAMPOS OAB - SP119497 (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARTA HELENE MATTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALCIDE FLAVIO FABBRI (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26894214, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 7 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: 1046132-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ GONZAGA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA AMELIA SILVA OAB - SP355281 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE GONCALVES ALVES (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. 26374075, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 7 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: 1036549-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR GUDRIN (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. 25726766, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 7 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: 1036540-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEY GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 25979872, 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: 1013988-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX COSTA PEREIRA OAB - SP182585 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER GONCALVES BIGNARDE (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. 28041809, 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: 1034361-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMIR MIRTES BOTELHO (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. 25514425, 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: 1002478-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. O. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMAR URIAS MENDONCA OAB - GO7086 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

U. C. C. D. T. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que a parte interessada não 

recolheu as custas de distribuição da presente carta precatória, 

conquanto devidamente intimada através do DJE n. 10.666, de 29/01/2020. 

Diante disso e em atendimento ao despacho de id. 28261537, 

impulsionando a presente, intimo a parte autora para recolher as custas 

judiciais em 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da 

CNGC/MT. Cuiabá/MT, 7 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: 1002856-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIMAGRAIN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO OAB - PR0023378A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE JORGE (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: 
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(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que a parte interessada não 

recolheu as custas de distribuição da presente carta precatória, 

conquanto devidamente intimada através do DJE n. 10.666, de 29/01/2020. 

Diante disso e em atendimento ao despacho de id. 28370975, 

impulsionando a presente, intimo a parte autora para recolher as custas 

judiciais em 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da 

CNGC/MT. Cuiabá/MT, 7 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: 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)

 

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 48 (quarenta e oito) horas, 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 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  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, 7 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: 1043739-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BERGAMIN OAB - PR25454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINEZIO JOSE DOS SANTOS (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. 25910258, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 7 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: 1005225-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CATUAI SHOPPING CENTER MARINGA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL GUERIOS NETTO OAB - PR36357 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARY ASSMANN MARKS (REQUERIDO)

EDSON MARKS (REQUERIDO)

MARKS E MARKS- COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1005225-77.2020.811.0041 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, 7 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042576-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME 

(REQUERENTE)

REZZIERI MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1042576-21.2019.811.0041 Vistos. Dos autos se 

vê que somente o imóvel de matrícula nº 55.119 foi avaliado pelo meirinho, 

nos termos da certidão de id. 25237705. Assim, expeça-se novos 

mandados de avaliação dos imóveis de matrículas nºs 31.280, 68.612 e 

68.646, cabendo à Secretaria observar as informações contidas na 

petição de id. 28436832. Se necessário, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

contatar os causídicos para obtenção de informações complementares 

(65 3027-7209). Registre-se que fica desde já deferida a requisição de 

força policial, todavia, a polícia somente poderá ser acionada se realmente 

necessário, cabendo ao meirinho certificar circunstanciadamente sobre a 

diligência. Cumprido o ato deprecado, devolva-se à origem mediante a 

adoção das formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como 

mandado. Às providências. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1049625-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA OAB - PR25731 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMIO & CIA LTDA - ME (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, 7 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: 1015912-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROTILLI & MACHADO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OG PEDRO CARDOSO DE LIMA MEDRADO LUZ (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 
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precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28594432, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 7 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041888-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO JOSE KUIAWINSKI (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. 28249511, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 7 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: 1049306-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA FRANCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RENO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO CARDOSO MACHADO FILHO OAB - SP89630 (ADVOGADO(A))

LEONARDO SILVA PEREIRA OAB - SP200655 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BUENO FILHO (REQUERIDO)

CELIA REGINA MARQUES BUENO (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. 28643882, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 7 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: 1005244-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILA MARQUES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

QUATRO M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1005244-83.2020.811.0041 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, 7 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1050117-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM MIDORI MAEDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1050117-08.2019.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para em 05 (cinco) dias comprovar o 

cumprimento da determinação de id. 25733043. Decorrido o prazo supra 

sem manifestação, certifique-se e devolva-se à origem, no estado em que 

se encontra, observando as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020246-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTTON SALMORIA OAB - SC24700 (ADVOGADO(A))

JERRY ANGELO HAMES OAB - SC19774 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA MACEDO COELHO OAB - SC46724 (ADVOGADO(A))

JANAINA MARQUES DA SILVEIRA OAB - SC26753 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1020246-30.2019.8.11.0030 Renove-se a intimação 

da parte autora para em 05 (cinco) dias requerer o que entender 

pertinente. Com a manifestação, conclusos. Decorrido o prazo assinalado 

sem pronunciamento, devolva-se a presente à Comarca de origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das providências 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006803-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO VAZ CARDOSO OAB - MT5209/O (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação, por meio 

do sistema bacenjud.. É o relatório. Decido. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002962-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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CELSO ANTONIO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE 

RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTO. Intime-se o impetrante para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos 

autos. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008667-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA SANTANA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

VISTO. O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS requereu a anulação da certidão 

de Id. 30445954, ao argumento de que as partes interessadas não foram 

intimadas do acórdão (Id. 28785503). Em obediência ao princípio da 

hierarquia, não compete ao juízo de primeiro grau determinar o retorno dos 

autos ao TJ para verificar a ocorrência de nulidade de intimação de 

acórdão. Essa medida deverá ser buscada pela parte diretamente no 

Tribunal de Justiça. Assim, embora a petição de Id. 28785503 tenha sido 

endereçada ao relator do recurso julgado, deixar de remeter os autos ao 

TJ. Aguarde-se o decurso do prazo para parte autora se manifestar nos 

autos, conforme determinado no despacho de Id. 28294384. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002312-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EMIDIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Visto. Intime-se o exequente para promover a execução dos valores 

atrasados do benefício, nos termos do artigo 534 e seguintes do CPC, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002919-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002919-26.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO Intime-se 

o exequente para, em 15 dias, apresentar o demonstrativo do débito 

atualizado. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004729-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - SP242278 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1004729-36.2018.8.11.0003. EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS VISTO 

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S requerer o retorno dos autos para a 

Segunda Instância, tendo em vista a nulidade da intimação do Acórdão 

proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos Autos da Apelação 

Cível nº 1004729-36.2018.8.11.0003, alegando que a intimação expedida 

em 01/10/2019 não foi destinada ao advogado da parte Embargante, mas 

sim à pessoa jurídica BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Em obediência ao 

princípio da hierarquia, não compete ao juízo de primeiro grau determinar o 

retorno dos autos ao TJ para verificar a ocorrência de nulidade de 

intimação de acórdão. Essa medida deverá ser buscada pela parte 

diretamente no Tribunal de Justiça. Assim, INDEFIRO o pedido do BANCO 

ITAÚ CONSIGNADOS. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 4 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008893-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR JOSE MARCIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico para os devidos fins, que nesta data juntei o comprovante de 

encaminhamento da elaboração de cálculos de RPV.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001635-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1001635-12.2020.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação 

visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente 

de trabalho, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos 

autos do Recurso de Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, 

determinou que é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência 

para processar e julgar as causas que tratam dos benefícios 

previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, conforme ementa a seguir transcrita: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 
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causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido (Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE 

eletrônico: 22/11/2019). A Resolução TJ-MT/OE nº 18, de 12 de dezembro 

de 2019, alterou a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, nos seguintes termos: UNIDADE JUDICIÁRIA COMPETÊNCIA 

1º JUIZADO ESPECIAL Processar e julgar os feitos de competência dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro 

de 1995, mediante distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado 

Especial; bem como os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos 

termos da Lei n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas 

precatórias de sua competência. 2º JUIZADO ESPECIAL Processar e julgar 

os feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei 

n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição alternada e 

igualitária com o 1° Juizado Especial; bem como os feitos dos Juizados 

Especiais Criminais, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 

1995, e as cartas precatórias de sua competência. Como se vê, compete 

ao 1º Juizado Especial desta Comarca processar e julgar os feitos do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Com essas considerações, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para o processamento da 

demanda e, de consequência, determino a remessa dos autos em favor do 

1º Juizado Especial desta Comarca. Remetam-se os autos para o 1º 

Juizado Especial de Rondonópolis. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012844-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013351-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. M. D. (AUTOR(A))

S. G. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA ALVES DE SOUSA OAB - MT8553/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. J. D. P. (REU)

M. V. R. D. M. J. -. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n.º 41/2020(livro PJE) 

RONDONÓPOLIS, 07 de Fevereiro de 2020 . Dados do processo: 

Processo: 1013351-07.2018.8.11.0003(PJE); Valor causa: R$ 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[ERRO MÉDICO, ERRO 

MÉDICO]; Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): SILVANA 

GONCALVES DA COSTA, WELDER GONCALVES MUNIZ DIAS Parte Ré: 

RÉU: M V R DE MELLO JUNIOR - ME, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO 

CARTA PRECATÓRIA nº 5259822.34.2019.8.09.0105 (vosso número) 

Senhor(a) Juiz(a): Solicito de Vossa Excelência a devolução da carta 

precatória indicada em epígrafe, devidamente cumprida. Atenciosamente, 

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito AO (A) EXCELENTÍSSIMO(A) 

SENHOR(A) MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E VARA DAS 

FAZENDAS PÚBLICAS DA COMARCA DE MINEIROS- GO SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013351-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. M. D. (AUTOR(A))

S. G. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA ALVES DE SOUSA OAB - MT8553/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. J. D. P. (REU)

M. V. R. D. M. J. -. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n.º 41/2020(livro PJE) 

RONDONÓPOLIS, 07 de Fevereiro de 2020 . Dados do processo: 

Processo: 1013351-07.2018.8.11.0003(PJE); Valor causa: R$ 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[ERRO MÉDICO, ERRO 

MÉDICO]; Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): SILVANA 

GONCALVES DA COSTA, WELDER GONCALVES MUNIZ DIAS Parte Ré: 

RÉU: M V R DE MELLO JUNIOR - ME, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO 

CARTA PRECATÓRIA nº 5259822.34.2019.8.09.0105 (vosso número) 

Senhor(a) Juiz(a): Solicito de Vossa Excelência a devolução da carta 

precatória indicada em epígrafe, devidamente cumprida. Atenciosamente, 

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito AO (A) EXCELENTÍSSIMO(A) 

SENHOR(A) MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E VARA DAS 

FAZENDAS PÚBLICAS DA COMARCA DE MINEIROS- GO SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002968-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

JOSE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

RODOVISA TRANSPORTES E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRON FERNANDES DIAS OAB - MT10421/O (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Certifique-se a secretaria se os executados ajuizaram embargos à 

execução. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009120-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LURDES ALVES PEQUENO (EXECUTADO)

LURDES ALVES PEQUENO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO A DRª Maria Auxiliadora Araujo Ramos OAB/MT 12.776, e 

Marcino Ferreira OAB/MT 12.485, para tomar ciência que foi expedido 

ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 584497-5/2020 em favor de LURDES 

ALVES PEQUENO, conforme determinado nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 765657 Nr: 168-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCE LEA LIMA TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA LIMA TOMAZ 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT18263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª) CAMILA LIMA TOMAZ 

MEDEIROS, OAB/MT 18263, para tomar ciência da data designada para a 

realização da pericia, pelo Perito José Welliton Alves de Souza , na data 

04/03/2020, quarta-feira, às 13:00min, na Secretaria desta 1ª vara de 

Fazenda Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 62946 Nr: 2536-32.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEPAWA PECAS AUTOMOVEIS E PARAFUSOS 

LTDA, ARMANDO LUIZ LOI, JAIR ALVES DE SOUZA, WANDERLEI 

MARTINS DE SANTANA, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA FERNANDA MACEDO 

NOVAES - OAB:22470

 PROCESSO Nº 62946

VISTO.

FERNANDO LUIS LOI requer a liberação do valor de R$ 450,00, penhorado, 

via sistema Bacenjud, na sua conta corrente, alegando que se trata de 

valor ínfimo e necessita dessa importância para custear suas despesas.

O exequente manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

É o relatório.

Decido.

O pedido do executado não pode ser deferido, uma vez que as 

impenhorabilidades são previstas em lei, conforme se extrai da literalidade 

do art. 832, do Código de Processo Civil: “Art. 832. Não estão sujeitos à 

execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”.

A Lei nº 8.009/90, que dispõe sobre o bem de família, tem a mesma 

orientação.

Assim, as leis processual e especial preveem as hipóteses de 

impenhorabilidades, sendo certo que, do respectivo rol não constam 

valores considerados ínfimos.

Não bastasse, os princípios da eficácia e máxima efetividade do processo 

recomendam que se envidem todos os esforços para satisfazer o crédito 

da Fazenda Pública que, em última instância, atende precipuamente ao 

interesse público.

É importante ressaltar que a penhora por meio do sistema eletrônico em 

nada onera o processo, diferentemente de constrição que recaia, 

eventualmente, a bem de valor inexpressivo e tenha de ser alienado em 

hasta pública.

Por fim, o executado não comprovou a alegação de que está passando 

por dificuldades financeiras. E mesmo que tivesse comprovado, isso não é 

motivo para afastar a penhora de valores depositados nas contas 

bancárias do devedor.

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liberação dos valores 

penhorados nos autos.

Aguarde-se o julgamento dos embargos em apenso.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de fevereiro de 2020.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 401911 Nr: 15407-16.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo PROCEDENTE a impugnação 

apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para 

reconhecer o excesso no cálculo do exequente, e HOMOLOGAR o cálculo 

realizado nesta data no Programa PROJEF WEB, que acompanha a 

presente decisão, no valor de R$ 1.869,95 (um mil, oitocentos e sessenta 

e nove reais e noventa e cinco centavos), atinente aos honorários 

advocatícios sucumbenciais.Pelo princípio da causalidade, condeno a 

exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do 

procurador do INSS, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 85, § § 2º, 7º e 8º, do CPC. 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).Em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os 

documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido 

provimento, para a elaboração do cálculo de liquidação do débito, com as 

retenções necessárias.Após, expeça-se o respectivo ofício requisitório à 

autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, para, no prazo de 

60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar a obrigação com o 

uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao processo 

( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as 

devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos 

relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734710 Nr: 14461-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVETE SIQUEIRA DOS REIS

 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 IVETE SIQUEIRA 

DOS REIS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Apoio Adm. Educ. 

Profissionalizado, 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, quinta-feira, 06 de fevereiro de 2020. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736464 Nr: 15803-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSALINA MONTEIRO DE OLIVEIRA

 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 ROSALINA 

MONTEIRO DE OLIVEIRA face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Apoio Adm. Educ. 

Profissionalizado, 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, quinta-feira, 06 de fevereiro de 2020. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 103 de 303



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 763342 Nr: 15068-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA MARIA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO Trata-se de liquidação de sentença promovida por ANA MARIA 

LOURENÇO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Professora, 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, quinta-feira, 

02 de fevereiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820248 Nr: 3060-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: POLIANA PEREIRA COLLETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Intimar o patrono da parte requerente, advº (ª)MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA, OAB/MT 3560-B, para tomar ciência da data designada para a 

realização da perícia, pelo Perito José Welliton Alves de Souza , na data 

06/03/2020, (sexta-feira) às 13:00min, na Secretaria desta 1ª vara de 

Fazenda Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 921749 Nr: 2096-35.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LUIS LOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA FERNANDA MACEDO 

NOVAES - OAB:22470/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a advogada do embargante para apresentar procuração nos 

autos, em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800452 Nr: 14579-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NATALIA MARTINS CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por NATALIA 

MARTINS CERQUEIRA 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.: 736373 Nr: 15731-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MIRIAN ALVES DE SOUZA PAULA

 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 MIRIAN ALVES 

DE SOUZA PAULA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Técnico de 

Nível Médio de Saúde - 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.: 737237 Nr: 127-58.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROMILDA DE SOUZA

 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 ROMILDA DE 

SOUZA 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.: 756581 Nr: 11224-55.2014.811.0003

 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: DIVINA MARIA GONÇALVES, JANDIRA BATISTA DE 

SOUZA E SOUZA

 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:

 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, sexta-feira, 07 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767488 Nr: 1091-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JAIRO PAULO MELLO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 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, sexta-feira, 07 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.: 770879 Nr: 2581-74.2015.811.0003

 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: LAUDILEIRE CRISTALDO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO Trata-se de liquidação de sentença promovida por LAUDILEIRE 

CRISTALDO CHAVES 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. (...) 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, sexta, 07 de fevereiro de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800142 Nr: 14443-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VANDETE CAVALCANTE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por VANDETE 

CAVALCANTE DIAS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de 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”. 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005142-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1005142-49.2018.8.11.0003. EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Visto. Trata-se de 

execução de sentença envolvendo as partes acima identificadas. A parte 

executada satisfez a obrigação. Posto isso, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação de 

execução. Encaminhem-se os autos para a CAA – código 626. P.R.I.C. 

RONDONÓPOLIS, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013399-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo n° 1013399-63.2018.8.11.0003. VISTO. Trata-se de cumprimento 

de sentença promovido pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO 

MATOGROSSENSE - SICOOB CERRADO MT, visando receber o valor de 

R$ 408,90 (quatrocentos e oito reais e noventa centavos), referente aos 

honorários sucumbenciais. Intimada para efetuar o pagamento, a 

executada requereu a juntada do comprovante de recolhimento do valor 

dos honorários advocatícios (Id. 26937829 e 26937830). O exequente 

requereu o levantamento do valor depositado pela executada (Id. 

28804260). É o relatório. Decido. Evidencia-se que a executada efetuou o 

pagamento da obrigação (honorários), conforme documentos de Id. 

26937830. Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da 

execução. É o que prevê o artigo 924, II do CPC: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Posto isso, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução. Proceda-se ao levantamento do valor dos honorários 

advocatícios em favor do exequente, mediante alvará eletrônico. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. P.R.I.C. 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: 1008503-74.2018.8.11.0003 (PJE);

Valor causa: R$ 29.949,77 Espécie/Assunto: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA] - EXECUÇÃO FISCAL

Parte Autora: ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: CARLOS LEDES DA SILVA – ME E OUTROS.

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) CARLOS LEDES DA SILVA – ME , CNPJ: 

17.531.981/0001-04, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

REFERÊNCIA: COBRANÇA DE DÍVIDA movida pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO contra as partes acimas descritas referente a CDA Nº 

2017218321 - 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, 7 de fevereiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 1009486-39.2019.8.11.0003 (PJE);

PROCESSO FIS ICO:  6503-02 .2010 .811 .0003–  CÓDIGO: 

437836(DIGITALIZADO)

Valor causa: R$ 15.802,55 Espécie/Assunto: [RESPONSABILIDADE 
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TRIBUTÁRIA] - EXECUÇÃO FISCAL

Parte Autora: ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: FOTO CITY COLOR LTDA E OUTROS.

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) SEBASTIAO FRANCISCO FERREIRA, CPF: 

233.527.601-87, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido;

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

REFERÊNCIA: COBRANÇA DE DÍVIDA movida pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO contra as partes acimas descritas referente a CDA Nº 20104627 

- 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, 7 de fevereiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Edital Intimação

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Processo Nº 1006731-42.2019.8.11.0003 (PJE) ;

Valor causa: R$ 13.094,92; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116).

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 Parte Ré: EXECUTADO: MILTON HENRIQUE DE SOUZA.

 Pessoa(s) a ser(em) Intimadas(s)

EXECUTADOS: 01) MILTON HENRIQUE DE SOUZA, CPF: 031.362.158-69, 

endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da decisão id. 21904410, para, 

no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

manifestar na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, uma vez que houve 

bloqueio de dinheiro em sua conta bancária via BACENJUD, sob pena de 

converter a indisponibilidade em penhora; para tomar ciência da PENHORA 

efetivada nos autos, uma vez que houve restrição judicial de veículo(s) 

automotor(es) de sua propriedade através do sistema RENAJUD, e 

querendo, opor embargos, prazo de 30 (trinta) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ZENILSON FERREIRA 

COIMBRA, digitei. Rondonópolis - MT, 7 de fevereiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016602-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. (REQUERENTE)

A. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. D. M. E. M. D. R. (REQUERIDO)

M. D. R. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 1016602-96.2019.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 447.140,00 ESPÉCIE: [Erro Médico, Erro Médico, Erro 

Médico]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: ANDRIELLI NUNES 

DA SILVA Endereço: RUA IRERE, JARDIM TANCREDO NEVES, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-778 Nome: MESSIAS DE CARVALHO 

Endereço: RUA IRERE, QUADRA 16, JARDIM TANCREDO NEVES, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-778 POLO PASSIVO: Nome: STA 

CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS Endereço: 

RUA ACYR REZENDE DE SOUZA E SILVA, 100, VILA BIRIGUI, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-025 Nome: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Endereço: desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS 

PATRONAS DA PARTE AUTORA, para comparecerem 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 descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: 20/03/2020 às 14h00min na sala de audiências do CEJUSC 

- Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania com endereço 

neste Foro e 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). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

RONDONÓPOLIS, 7 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005409-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA BRAGA SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Em homenagem ao princípio da cooperação e, até pelo que 

dispõe o §3º do artigo 357 do Código de Processo Civil, entendo por 

relevante ao deslinde da controvérsia instaurada a prévia intimação das 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem com precisão as 

provas que objetivam produzir, fundamentando a pertinência destas sob 

pena de indeferimento. Na sequência, retornem-me os autos conclusos 

para saneamento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001982-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. SPERANCA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Nos termos da petição de ID 22104179, intime-se o executado 

para que faça o depósito de complementação da dívida decorrente da 

atualização monetária e juros moratórios, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, vista dos autos ao Município de Rondonópolis para que requeira o 

que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. 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: 1002490-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUZIMAR GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONOPOLIS/MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO IKEDA CAETANO OAB - MT0014426A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Verifica-se que o valor dado à causa foi de R$60.000,00, 

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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002785-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA BECK SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Nota-se que a matéria posta a julgamento é afeta ao meio 

ambiente, já que se trata de multa ambiental aplicada pela SEMA, o que 

atraí a competência material do Juizado Especial Volante Ambiental – 

JUVAM, cuja competência jurisdicional é exercida pela 3ª Vara Cível desta 

Comarca. Sobre o tema, já se manifestou em especifico o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, ao dirimir o conflito negativo de 

competência nº 1011042-56.2017.8.11.0000, instaurado pelo juízo citado 

acima e a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, o 

qual assim restou ementado: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

RONDONDÓPOLIS E O JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL – DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA – MATÉRIA AFETA AO 

MEIO AMBIENTE – NÃO VACINAÇÃO DE ANIMAIS DA ESPÉCIE BOVINA 

CONTRA FEBRE AFTOSA - COMPETÊNCIA DA 3ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS – IMPROCEDENTE” Destaca-se que a 

competência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser alegada de 

ofício pelo juiz a qualquer tempo. Por todo o exposto, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito a favor do Juizado Especial 

Volante Ambiental – JUVAM. Remetam-se os autos para aquele Juízo, 

consignando-se os nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001711-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. R. D. S. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA ESCOLA ESTADUAL ODORICO LEOCÁDIO DA ROSA 

(IMPETRADO)

 

Vistos etc., Cuida-se de Mandado de Segurança que versa sobre ato de 

censura por parte da autoridade coatora contra criança, logo, a 

competência para julgar e processar o presente feito é da Vara 

Especializada da Infância e Juventude, conforme preconiza o artigo 148, 

IV da Lei nº 8069/80: “Art. 148 - A Justiça da Infância e da Juventude é 

competente para: (...) IV - conhecer de ações civis fundadas em 

interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao 

adolescente, observado o disposto no Art. 209(Estatuto da Criança e do 

Adolescente).” Com efeito, tratando-se a educação de direito 

constitucionalmente previsto da criança, sendo possível a sua proteção 

através de ação mandamental, compete à Vara Especializada da Infância 

e Juventude a apreciação do pleito, inclusive da liminar, conforme 

entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado, in verbis: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CRIANÇA – 

INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA NA 1ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 

– IDADE MÍNIMA – VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – 

INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 148 DO ECA - LIMINAR CONCEDIDA – 

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – TUTELA DE DIREITO DA 

CRIANÇA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE JULGAMENTO PERANTE O 

JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – ACOLHIMENTO – NULIDADE DA 

DECISÃO ATACADA – PODER GERAL DE CAUTELA – MANUTENÇÃO DA 

LIMINAR CONCEDIDA EM SEGUNDO GRAU ATÉ A APRECIAÇÃO DO 

PLEITO PELO JUÍZO COMPETENTE – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO AO 

DIREITO DE MATRÍCULA DA CRIANÇA. 1. Compete ao Juízo da Infância e 

Juventude a apreciação de ação mandamental que visam tutelar lesão à 

direito líquido e certo de criança e adolescente. 2. Sendo o mandado de 

segurança interposto perante Juízo materialmente incompetente, ao ser 

reconhecida a preliminar que argüiu a sua incompetência em sede de 

agravo de instrumento, cabe ao Magistrado, se do poder geral de cautela 

conferido pelo artigo 798 do Código de Processo Civil, manter os termos 

da decisão liminar proferida em 2ª Instância até a apreciação do pedido 

formulado na inicial pelo Juízo competente, sob pena de desamparar a 

criança de seu direito à educação. (Agravo de Instrumento n. 2917/2012, 

Classe CNJ 202, Des. Rel. Maria Erotides Kneip Baranjak, julgado em 

03/04/2012).” Grifei Ante o exposto, determino a redistribuição do 
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presente para à Vara Especializada da Infância e Juventude desta 

Comarca. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006297-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN JACINTO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAERTE GONZAGA FAUSTINO OAB - MT25791/O (ADVOGADO(A))

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (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$67.289,93, 

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: 1001831-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI PEIXOTO BERNARDES (AUTOR(A))

H. C. D. A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (REU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (REU)

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (REU)

 

Vistos etc. O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE nº 

09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e 

publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou 

a competência para processamento e julgamento de todas as ações que 

versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em 

favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, 

cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do 

Conselho da Magistratura (art. 6º). No dia 24/09/2019 o Presidente do 

Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria nº 29/2019-CM 

autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição 

das ações já em trâmite em todo o Estado em prol da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. Deste modo, 

inequívoco o reconhecimento da incompetência deste juízo, devendo os 

autos serem remetidos a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito. Cumpra-se, com a 

urgência de praxe, 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: 1015336-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias impugnar a contestação juntada no id retro.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735591 Nr: 15115-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO FERNANDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA OCAMPOS CARDOSO 

- OAB:9567/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE através de seu 

advogado constituido, para no prazo legal oferecer impugnação a 

exceção de pré-executividade de fls.150/173.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822782 Nr: 3897-88.2016.811.0003

 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: ITMS, IRMS, KATIA DANIELA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE através de seu 

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

oferecida as fls. 96/215.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734698 Nr: 14450-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARQUES, VALDIR SCHERER, 

RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO

 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:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE através de seu 

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

oferecida as fls. 179/283.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786317 Nr: 8753-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL VAZ GALHARDI LTDA, DIEGO 

VAZ GALHARDI, ADEMAR GALHARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL VAZ GALHARDI LTDA, 
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CNPJ: 04145578000197, Inscrição Estadual: 13.231.802-4 e atualmente em 

local incerto e não sabido ADEMAR GALHARDI, Cpf: 06510149800, Rg: 

1434430-0, brasileiro(a), casado(a), empresario. 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: 24/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMERCIAL VAZ GALHARDI LTDA, DIEGO VAZ GALHARDIE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10635/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/04/2015

 - Valor Total: R$ 10.790,92 - Valor Atualizado: R$ 10.790,92 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante do insucesso das tentativas de 

citação dos executados por carta e Oficial de Justiça, a parte exequente 

requer expedição de edital de citação.Cumpre esclarecer que o art. 8º da 

Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação 

do executado: inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de 

recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na 

execução pode ser feita mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital. 

Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, 

para que o devedor possa ser citado por edital, é necessário tão somente 

o esgotamento dos outros meios:“Súmula 414 - A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 

ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA LEF. SÚMULA 

414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta 

Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, 

quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do 

STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, 

mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos 

repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa forma, 

promova-se a citação via edital dos executados COMERCIAL VAZ 

GALHARDI LTDA e ADEMAR GALHARDI para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução.Decorrido o 

prazo sem satisfação do débito, intime-se a exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.Intime-se. Às 

providências.

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, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 09 de janeiro de 2020

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003104-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Reparação Civil de Danos ingressada por 

Eliete Maria Silva Santos em desfavor do Município de Rondonópolis e do 

Município de São José do Povo, todos qualificados nos autos. Alega a 

autora que seu filho, Isaac Santos Almeida, após ter sofrido um acidente 

automobilístico veio a óbito, em razão de que os requeridos teriam de 

forma negligente atendido a ocorrência médica deste. O Município de 

Rondonópolis apresentou contestação no ID 15434489, onde aduziu que 

não ter responsabilidade alguma no episódio que vitimou o filho da autora, 

pugnando pela oitiva de algumas testemunhas. Igualmente pugnou o 

Município de São José do Povo no ID 16140152, pugnando ainda pela 

produção de prova pericial, sem, contudo, indicar no que constituiria tal 

perícia. A autora impugnou às contestações apresentadas rechaçando 

seus fundamentos, reafirmando o já alegado na peça inicial (ID 16777562). 

Às partes foram instadas para especificarem às provas que pretendiam 

produzir, tendo a autora pugnado pela produção de prova testemunhal, 

onde, após, avaliaria a necessidade da prova pericial (ID 22693223). Por 

sua vez, o Município de Rondonópolis reafirmou o anseio de ouvir as 

testemunhas já arroladas na contestação, além de pugnar pelo depoimento 

pessoal da autora (ID 22767117). O Município de São José do Povo nada 

requereu. Vieram-me os autos conclusos. Eis o sucinto relatório. 

Fundamento. Decido. Inicialmente, determino a intimação pessoal do 

representante legal do Município de São José do Povo, para que, seu 

representante jurídico subscreva a contestação apresentada pelo 

requerido, haja vista que subscrita eletronicamente por advogada sem 

poderes legais de representação do município. Observe-se na peça 

contestatória daquele requerido que apenas foi “colada” uma assinatura 

física de quem de fato possui representação processual daquele ente, o 

que não possui valor algum em se tratando de processo eletrônico, cuja 

assinatura das peças processuais devem se dar eletronicamente. Caso 

não haja a ratificação da assinatura da peça contestatória por algum 

legitimado processual do Município de São José do Povo, determino seu 

desentranhamento dos autos, independentemente de nova determinação 

neste sentido. Não havendo ainda a ratificação da contestação por algum 

legitimado os autos correrão à revelia do requerido, já que não será 

considerada contestada a ação, podendo a qualquer tempo intervir no 

feito. Deste modo, havendo irregularidade que poderá prejudicar a 

instrução processual, determino a intimação pessoal do representante 

legal do Município de São José do Povo, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, por meio do representante jurídico daquele ente federado, 

manifeste-se no feito se subscreve ou não a peça contestatória de ID 

16140152, sob pena de se reconhecer o instituto da revelia, aplicando-se 

o efeito processual desta. Após, conclusos para saneamento. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 645115 Nr: 6053-60.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINARTE ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SANTOS QUEIROZ 

OLIVEIRA - OAB:, JHONATAN BRUSTOLIN ALVES DA SILVA - 

OAB:26.933/O-MT, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885

 PRONUNCIO ODINARTE ALVES MOREIRA para que seja julgado perante o 

Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito tipificado no 

art. 121, §2º, I e IV do Código Penal c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03, vez 

que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 
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do Código de Processo Penal.Após a coisa julgada desta decisão, 

intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, indicarem as testemunhas a 

serem inquiridas em plenário, nos termos do art. 422 do CPP.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 609120 Nr: 7005-78.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Considerando que até o presente momento não houve apresentação de 

resposta à acusação, intime-se o acusado, via missiva, para informar se 

pretende constituir defensor(a) ou não possui condições financeiras para 

tanto e pretende ser assistido pela Defensoria Pública. Ademais, visando 

evitar diligência infrutífera, por ocasião da intimação, deverá o Oficial de 

Justiça responsável pela diligência indagar ao acusado, certificar a sua 

pretensão e, se for o caso, o nome completo do(a) patrono(a) a ser 

constituído(a).

Caso o réu declare a impossibilidade de constituir advogado, desde já, 

determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para, no prazo legal, 

apresentar resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 694199 Nr: 6645-02.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SANTANA LIMA, VITÓRIO CONCEIÇÃO 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente contrarrazões 

ao recurso de apelação de fls.323/ 328.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 637806 Nr: 8594-03.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON DA CRUZ PEREIRA, Rogério Soares 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Marcelo Mark de Freitas - OAB:15.143/MT

 I – Considerando que o causídico Dr. Marcelo Mark de Freitas – OAB/MT 

15.143, devidamente intimado para apresentar as razões do recurso de 

apelação, fl. 242, quedou-se inerte, oficie-se ao Tribunal de Ética da 

OAB/MT para providências cabíveis.

II – Intime-se réu para informar se pretende constituir novo advogado e, se 

for o caso, informar o nome completo do defensor ao Oficial de Justiça, ou 

se não possui condições financeiras para tanto e pretende ser assistido 

pela Defensoria Pública.

III – Na hipótese de o acusado não constituir defensor ou não apresentar a 

manifestação pertinente no prazo devido, o que deverá ser certificado nos 

autos, o feito deverá ser remetido à Defensoria Pública, a quem este Juízo 

desde já nomeia para proceder à sua defesa, nos termos do art. 396-A, § 

2º, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671638 Nr: 3999-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEILTON CARVALHO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:OAB/MT 23.146/O

 Considerando que até o presente momento não houve apresentação de 

resposta à acusação, e o réu, na oportunidade em que foi citado, fl. 89, 

declarou que não possui condições financeiras para contratar advogado 

particular, remetam-se os autos à Defensoria Pública, a quem este Juízo 

desde já nomeia para proceder à sua defesa, nos termos do art. 396-A, 

§2º, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 320742 Nr: 5440-21.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERVAL FERREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:32817/PR

 I – Considerando que o causídico Dr. Roberval Ferreira de Almeida – 

OAB/PR 32.817, devidamente intimado para apresentar as razões do 

recurso de apelação, fl. 213, quedou-se inerte, oficie-se ao Tribunal de 

Ética da OAB/PR para providências cabíveis.

II – Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Umuarama/PR, 

com a finalidade de proceder à intimação do réu para informar se pretende 

constituir novo advogado e, se for o caso, informar o nome completo do 

defensor ao Oficial de Justiça, ou se não possui condições financeiras 

para tanto e pretende ser assistido pela Defensoria Pública.

III – Na hipótese de o acusado não constituir defensor ou não apresentar a 

manifestação pertinente no prazo devido, o que deverá ser certificado nos 

autos, o feito deverá ser remetido à Defensoria Pública, a quem este Juízo 

desde já nomeia para proceder à sua defesa, nos termos do art. 396-A, § 

2º, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601141 Nr: 5577-95.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR INOCENTE BORTILINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 I – Considerando a nomeação da causídica Flávia Almirão dos Santos 

Espanga (OAB/MT 10.085) para patrocinar a defesa do acusado neste 

feito, fls. 115, defiro o petitório retro e condeno o acusado Odenir Inocente 

Bortolini ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000 (mil reais).

II – Expeça-se a devida certidão para fim de cobrança.

III – Cumpram-se as demais determinações contidas na sentença proferida 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 627278 Nr: 229-57.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – De início, ratifico todos os atos decisórios praticados anteriormente 

nos autos pelo Juízo incompetente, nos termos do art. 108, § 1º, do CPP.

II – Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar se possui interesse na oitiva da testemunha Ramão Sule 

Sanches e, em caso positivo, declinar nos autos o seu atual endereço, 

sob pena de preclusão.
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III – A seguir, conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 658248 Nr: 7420-85.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO MESSIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Oficie-se à POLITEC, requisitando o encaminhamento do laudo pericial 

relativo à quebra do sigilo de dados do aparelho celular apreendido em 

poder do acusado, no prazo de 10 (dez) dias. Diligencie, inclusive, via 

telefone, haja vista o longo lapso temporal decorrido desde o deferimento 

da medida, fls. 199/200.

Com a juntada do laudo pericial pertinente nos autos, dê-se vista às partes 

e imediatamente conclusos para designação do interrogatório do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 638648 Nr: 451-88.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VALDECIR DE ALMEIDA, FABIO 

CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER, JOSÉ FABIO DE SOUZA, DEMIR 

CESÁR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, CLAUDINEI PEREIRA CAPILLAS - OAB:71521, DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB:, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:12.062/MT

 Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para 

CONDENAR o réu FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER, 

qualificado nos autos, como incurso nas penas no artigo 180, caput, do 

Código Penal.Em atenção ao princípio constitucional de individualização da 

pena, passo a dosá-la. 3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade não 

excede a normalidade do tipo. Em relação aos antecedentes criminais, 

deixo de analisa-los para não implicar em bis in idem. Nos autos inexistem 

elementos sobre a conduta social e personalidade do acusado. Às 

circunstâncias do crime e os motivos são (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647969 Nr: 8409-28.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBECY ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:16.686-0-MT

 JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o 

réu ALBECY ROSA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas 

penas no artigo 180-A do Código Penal.Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la. 3.1. 

Dosimetria de pena.A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. 

Deixo de analisar os antecedentes criminais em respeito ao princípio da 

presunção de inocência. Nos autos inexistem elementos sobre a conduta 

social e personalidade do réu. Às circunstâncias do crime e os motivos 

são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas que 

aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais 

conflitos sociais, que dão a toda sociedade (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 650734 Nr: 405-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI CONSTANTE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu AMAURI CONSTANTE DUARTE, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 180, caput, do CP. Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria 

de pena.A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de 

apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do princípio da 

presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam 

aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Às circunstâncias do 

crime e os motivos são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são 

tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo 

assim mais (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 650753 Nr: 424-71.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu ANTÔNIO BEZERRA CAVALCANTE FILHO, qualificado 

nos autos, como incurso nas penas do art. 12, caput, da Lei 10.826/2003. 

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo 

a dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade do acusado é normal ao 

tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do 

princípio da presunção (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 651723 Nr: 1323-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR VINÍCIUS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) 3. Dispositivo. ABSOLVO O RÉU HIGOR VINÍCIUS SOARES da 

imputação prevista no art. 157, caput, do CP, nos termos do art. 386, VII, 

do CPP. Nos termos do artigo 387, inciso VII, do Código Penal, determino a 

cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas em relação 

ao réu Higor Vinicius Soares, fls. 28/29. Havendo bens apreendidos e 

ainda não restituídos vinculados a presente ação penal, proceda-se à 

devida restituição, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

o presente feito mediante as formalidades legais. Publique-se, Registre-se 

e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 653508 Nr: 3083-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO MENDES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu FAUSTO MENDES ALVES, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 306, caput, c/c art. 298, III, ambos da Lei 

9.503/1997. Em atenção ao princípio constitucional de individualização da 

pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade do acusado 

é normal ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de 

conduta social e personalidade do agente, existem dados desabonadores, 

pois o réu registra uma condenação criminal decorrente de fato anterior, 

cuja sentença condenatória transitou em julgado posteriormente ao fato 

perpetrado neste feito (executivo de pena n. 11742-51.2017.811.0064, em 

trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca), motivo 

pelo qual majoro a pena em 03 (três) meses. Os motivos são normais ao 

(...)

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 663451 Nr: 11923-52.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MARCOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu SÉRGIO MARCOS PEREIRA DA SILVA, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas dos artigos 306 e 309 do Código de 

Trânsito Brasileiro, c/c art. 70 do CP. Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria 

de pena.A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Quanto aos 

antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade 

do agente, existem dados desabonadores, pois o réu registra 

condenações criminais (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 693924 Nr: 6388-74.2019.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIDET SMITH ZAPATA SOTO, CAMILA DE 

SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 I – Diante do exposto, DEFIRO o pedido de restituição formulado, 

determinando a restituição da importância de R$ 1.569,50 (um mil e 

quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) ao autuado 

Kenidet e de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) à conduzida 

Camila, com as devidas correções. II – Intime-se a defesa para indicar os 

dados bancários dos requerentes. Desde já autorizo a expedição de 

alvarás para liberação do valor objeto do depósito judicial. III – Cumpridas 

as determinações, arquivem-se os autos após as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700692 Nr: 11930-73.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 I – Recebo a apelação de fl. 93, pois tempestiva, fl. 96.

 II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 99/101, e 

contrarrazões recursais, fls. 102/106, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702344 Nr: 13182-14.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIDEUS DE MOURA ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA DAYANE GARCIA 

MARTINEZ - OAB:22512/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente Resposta à 

Acusação, em face determinação contida na r. decisão de fls. 71/72.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 634147 Nr: 5554-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DE OLIVEIRA VASQUES, LUIS FELIPE 

DA SILVA MAGALHÃES, KATIA REGINA LIMA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO HENRIQUE OLIVER - 

OAB:18.461-0, Alexsander de Carvalho Gonçalves - OAB:, Eduardo 

Gonçalves de Carvalho - OAB:, VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235

 1. Relatório.

Trata-se de denúncia oferecida contra Vinícius de Oliveira Vasques, Luís 

Felipe da Silva Magalhães e Kátia Regina Lima Tavares, narrando à prática 

dos delitos tipificados no art. 297, caput, art. 171, caput, art. 168, caput, e 

art. 288, todos do Código Penal. A denúncia foi recebida, fls. 161. 

Devidamente citados, fls. 211, 226 e 232, os acusados apresentaram 

resposta à acusação, fls. 220/221, 229/230 e 244/245. Realizou-se a 

instrução do feito, fls. 266/272, 300/301, 320, 328/329 e 359/360. Com 

vista dos autos, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia em 

desfavor do acusado Vinícius de Oliveira Vasques, fls. 361/363. Breve 

relato.

 2. Fundamentação.

O Ministério Público aditou a denúncia, a fim de incursionar o acusado 

Vinícius de Oliveira Vasques nas sanções do art. 171 e art. 304, na forma 

do art. 69, todos do Código Penal, complementando a exordial acusatória 

com a inclusão do terceiro fato delituoso.

 Assim, o aditamento ofertado pelo representante ministerial, merece 

acolhimento, pois pautado no art. 384 do Código de Processo Penal e 

revestido de indícios de autoria e prova da materialidade.

 3. Dispositivo.

I – Recebo o aditamento à denúncia.

 II – Intime-se a defesa do réu Vinícius de Oliveira Vasques para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao aditamento da denúncia, nos 

termos do §2º e §4º do artigo 384 do Código de Processo Penal, inclusive 

informando se o acusado deseja apresentar novo interrogatório.

III – Após manifestações, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

 Cod. Proc.: 684787 Nr: 15697-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Diante do exposto, em consonância com a manifestação ministerial de fls. 

89, reconheço a incompetência deste Juízo em razão da matéria e 

DECLINO da competência jurisdicional em favor do JUÍZO DA VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER desta Comarca, para onde determino a redistribuição destes 

autos, com as providências legais necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 693924 Nr: 6388-74.2019.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIDET SMITH ZAPATA SOTO, CAMILA DE 

SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, impulsiono os autos para , intimar o 

advogado das partes requeridas, para que no prazo legal, apresente 

dados bancários, bem como CPF do titular da conta bancária, para 

restituição do valor recolhido a título de fiança.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653875 Nr: 3444-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR JOSE TESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085, WILSON LOPES - 

OAB:7.396-B/MT

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Marcos Guimarães 

Donzeli, João Seiki Enokawa, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

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.: 685150 Nr: 16033-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ROBERTO ROSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16.330/MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Cosmo Socrates de 

Souza Braz, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, da vítima, bem como do interrogatório 

do réu, declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos 

autos à defesa 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.: 700381 Nr: 11678-70.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNEZA BRITO DOS SANTOS, ALEXANDRE 

ALVES DA SILVA, OSEIAS BRITO DOS SANTOS, JOÃO PAULO MOREIRA 

DE SOUZA, KAIQUE FRANCA XAVIER, CARLOS VINICIUS MARINHO DE 

OLIVEIRA, WIGOR CONCEIÇÃO LEAL, WESLLEY DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, ELLEN MARCIA GALVÃO ITACARAMBY - 

OAB:16989/O-MT, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:18.950-MT, MARCELO ALVES SANTOS SILVA - 

OAB:27.771-0/MT, Mariele Anicesio de Oliveira - OAB:23936-0/MT, 

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556-MT

 Solicito a devolução da missiva encaminhada a Comarca de Goiânia-GO a 

fim de realizar a inquirição das vítimas Estefanny Gomes Siqueira Carrijo 

Fortaleza e Douglas Carrijo Fortaleza.

Foi ofertada suspensão condicional do processo para a ré Agneza Brito 

dos Santos e a mesma não aceitou.

 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.: 659702 Nr: 8742-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÍLIA MESQUITA 

MIRANDA - OAB:23263/O-MT

 Autos nº 8742-43.2017.811.0064 – Cód. 659702

Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fls. 91, designo audiência para 

oitiva da (s) testemunha/vítima (s) FÁBIO JUNIOR SALVADOR SERAFIM 

para o dia 29.06.2020 às 15h20min, a (s) qual poderá ser encontrada no 

endereço indicado pelo Parquet na cota retro.

Diante do teor da certidão de fls. 93 e 95, sem prejuízo do ato acima 

designado, determino a intimação do réu por edital, para constituir novo 

advogado, e caso ocorra o decurso do prazo editalício, sem qualquer 

manifestação de acusado, informou que lhe será nomeado Defensor 

Público para atuar em defesa do mesmo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 668569 Nr: 1361-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO JÚNIOR FREITAS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação do Advogado Doutor GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JÚNIOR - OAB:15.193 MT, para apresentar os Memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670034 Nr: 2526-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON OLIVEIRA DE SOUZA, MARA SILVA 

DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Autos nº 2526-32.2018.811.0064 – Cód. 670034Vistos.Trata-se de ação 

penal proposta em desfavor de KLEITON OLIVEIRA DE SOUZA e MARA 

SILVA DE CARVALHO denunciados (as) como incursos (as) na pena do 

art. 311, caput, do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 03 (três) a 06 

(seis) anos, e multa.A denúncia foi recebida em 31.01.2019 (fl. 42).A 

acusada MARA SILVA DE CARVALHO foi devidamente citada e 

apresentou resposta à acusação, ocasião em que não arguiu (...) E 

assevero que a jurisdição penal tem o dever de evitar que o acusado seja 

processado e julgado à revelia, mas não pode ter seus resultados 

comprometidos pela tardia atividade probatória, até porque é permitido ao 

Estado seu jus puniendi de modo civilizado e eficaz, devendo as regras 

pertinentes ser lidas e interpretadas sob dúplice vertente, ou seja, para 

proteção do acusado e proteção da sociedade, sob pena de 

desequilibrarem-se os legítimos interesses e direitos envolvidos na 

persecução penal.E considerando, ainda, que este Juízo obedece 

rigorosamente às normas legais, vez que nos casos em que ocorre a 

produção antecipada de provas, comparecendo o réu ausente é dado a 

este a faculdade de manifestar aquiescência com as provas já produzidas 

nos autos ou não, podendo requerer a produção das provas que julgar 

necessárias para a tese defensiva, e apresentando argumentos idôneos, 

poderá, inclusive, conseguir a repetição da prova produzida 

antecipadamente.Contudo, caso a Defensoria Pública não manifeste 

aquiescência ao múnus ao qual nesta oportunidade nomeio, desde já, 

caso os argumentos acima tecidos não demovam o (a) representante da 

citada instituição, NOMEIO então o advogado BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO – OAB/MT 24.749, para representar o réu KLEITON OLIVEIRA DE 

SOUZA e produzir antecipadamente as provas, na audiência de instrução 

e julgamento já designada nos autos.Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas, salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida 

carta precatória.Expeça-se e comunique-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida
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 Cod. Proc.: 694788 Nr: 7201-04.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DANTAS JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 7201-04.2019.811.0064 – Cód. 694788

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu GABRIEL DANTAS 

JUNQUEIRA 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 13.07.2020, às 14h00min. 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.: 696206 Nr: 8575-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA GISELLE DOS SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 8575-55.2019.811.0064 – Cód. 696206

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo (a) acusado (a) CAMILA 

GISELLE DOS SANTOS VIEIRA 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 13.07.2020, às 16h00min. 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, os (as) acusados (as).

 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.: 697842 Nr: 9927-48.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ALVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 9927-48.2019.811.0064 – Cód. 697842

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu VILMAR ALVES 

SOUZA 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 13.07.2020, às 15h00min. 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.: 698229 Nr: 10188-13.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LIMA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 10188-13.2019.811.0064 – Cód. 698229

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ALEXANDRE LIMA 

SANTANA 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 05.03.2020, às 15h30min. 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):

 Cod. Proc.: 629915 Nr: 2218-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RENATO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Intimação do Advogado Doutor Douglas Cristiano Alves Lopes - 

OAB:15.616 MT, para apresentar os Memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 634171 Nr: 5577-56.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECIO GRANEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação do Advogado Doutor GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JÚNIOR - OAB:15.193 MT, para apresentar as razões recursais , no prazo 

lergal, face a declaração do acusado em recorrer da r. sentença no ato da 

intimação.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617459 Nr: 539-97.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBSON SOARES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:
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 Autos nº 539-97.2014.811.0064 – Cód. 617459

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu KLEBSON SOARES 

CARDOSO 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 04.03.2020, às 16h00min. 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.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308218 Nr: 4574-81.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON FABIANO DELGADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANA DELEON GIMENEZ 

- OAB:18202/MS

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HUDSON FABIANO DELGADO 

RODRIGUES, Rg: 405913, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

casado(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: Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 02/05, para 

CONDENAR o réu Hudson Fabiano Delgado Rodrigues, brasileiro, 

convivente, nascido em 30/07/1973, natural de Corumbá/MS, filho de Hugo 

Vargas Rodrigues e de Olinda Delgado Rodrigues, residente na Rua dos 

Mognos, nº 392, Vitória Régia, na cidade e Comarca de Sinop/MT, como 

incurso na prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, c/c art. 62, I, 

ambos do Código Penal.(...)Portanto, fixo a pena privativa de liberdade 

definitiva ao réu em 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em 

regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no 

valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.A substituição 

de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante 

do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante grave 

ameaça.DISPOSIÇÕES FINAIS.Finalizando, com relação ao direito do réu de 

apelar em liberdade, insta observar que o réu respondeu ao processo em 

liberdade e, considerando também que os requisitos da prisão preventiva 

ainda encontram-se ausentes, bem como tendo em mira o regime fixado ao 

cumprimento da reprimenda, portanto, com arrimo no art. 387, § 1°, do 

Código de Processo Penal, concedo ao réu Hudson Fabiano Delgado 

Rodrigues a oportunidade de recorrer em liberdade da presente 

sentença.CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Transitando esta sentença em julgado, expeça-se guia 

definitiva de execução de pena e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

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, Vitória Gonçalves 

Dantas, digitei.

Rondonópolis, 06 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.: 672721 Nr: 4951-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAR DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Autos nº 4951-32.2018.811.0064 – Cód. 672721

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ISMAR DA SILVA 

OLIVEIRA 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 23.04.2020, às 17h00min. 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):

 Cod. Proc.: 638220 Nr: 95-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL JOSÉ ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT

 Intimação do Advogado Doutor Mauro Marcio Dias Cunha - OAB:5391-MT, 

para apresentar os Memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 638252 Nr: 127-98.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR GASPAR DA SILVA, JOSE 

CARLOS PEREIRA SOBRINHO, VALTER NUNES BARROS JUNIOR, 

RIFFERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, FELIPE 

SLOMPO DE ALMEIDA - OAB:18463/MT, Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3.402/B MT

 Intimação da Advogada Doutora THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT, e Antonio Silveira Guimares Junior - 

OAB:15694 MT, para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 625738 Nr: 7895-46.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON WELLINTON COSTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAL VITO - 

OAB:19.830-MT

 ISTO POSTO, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, 

JULGO PROCEDENTE a ação penal proposta e CONDENO o réu Jhon 

Wellinton Costa do Nascimento, brasileiro, convivente, nascido aos 

21/12/1995, natural de Jaciara/MT, portador do RG 2626181-2 SSP/MT e 

CPF 056.153.101-38, filho de Marcelo Luis do Nascimento e de Joselita 

Maria Costa do Nascimento, residente na Rua E, Quadra 21, Lote 05, 

Bairro Padre Lothar, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como 

incurso na prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617776 Nr: 861-20.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo 

necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida 

cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda 

mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão 

motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo 

automotor, ou a proibição de sua obtenção.Parágrafo único. Da decisão 

que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o 

requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem 

efeito suspensivo.Sendo assim, como medida cautelar, tendo em mira que 

o réu se encontra em local incerto e não sabido, determino a suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, devendo ser expedido 

ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, determinando a inclusão desta 

restrição em seus cadastros, salientando que o réu deve comparecer 

perante este juízo para ser citado e responder a presente ação penal, 

momento em que será imediatamente determinada a suspensão da 

presente medida. Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente 

resposta à acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações 

acerca da aplicação do art. 366 do CPP. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617776 Nr: 861-20.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 861-20.2014.811.0064 – Cód. 617776Vistos.Trata-se de ação 

penal proposta em desfavor de LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES, 

denunciado (s) como incurso (s) nas penas do art. 304 c/c art. 297, 

ambos do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 02 (dois) a 06 (seis) 

anos e multa, do Código Penal.A denúncia foi recebida em 23/02/2018 (fl. 

123). (...) decretada a prisão sem ele se outros elementos probatórios dão 

à certeza da ocorrência do fato. Indícios suficientes de autoria significam 

a convicção razoável, em termos de probabilidade, de que o acusado 

tenha sido o autor da infração ou de que tenha dela participado” (ob. cit., 

p. 276) (destaquei).A princípio, a prova da existência do crime e dos 

indícios de autoria em desfavor do réu, pode ser extraída do boletim de 

ocorrência nº 2013.326178 de fls. 11/13, declarações da vítima JOÃO 

CARLOS SOUZA DE ABREU de fls. 14/15, contrato de compra e venda de 

imóvel de fls. 17/19, boletim de ocorrência n° 2012.324854 de fls. 22/23 e 

documentos encaminhados pelo 4° Tabelionato de Notas e Privativo de 

Protesto de Títulos de fls. 31/55. No caso em exame, como visto, atende 

às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não 

só a presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de 

motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também se 

ressalta, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal 

hipótese, qual atitude tomada pelo réu levou o representante ministerial a 

entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.Diante 

disto, e com arrimo nos fundamentos acima expostos, decreto a prisão 

preventiva de LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES – CPF 

038.072.371-94.Expeça-se o devido mandado de prisão, registrando a sua 

devida validade.Insira(m)-se o(s) mandado(s) de prisão, a ser(em) 

expedido(s), no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme 

determina o art. 1.777 da CNGC/MT .Expeça-se e comunique-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630251 Nr: 2488-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJANDER ÁVILA DOS SANTOS, 

DERNIVALDO PEREIRA MARQUES JUNIOR, ALEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Diante da ausência injustificada da testemunha Carlos Antonio Nazário, 

restou prejudicada a presente solenidade. Sendo assim, designo audiência 

para o dia 22 de abril de 2020 às 15h40min.

Concedo vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste acerca das testemunhas Carlos Antônio 

Nazário e Bruna dos Santos Martins, após manifestação, determino desde 

já a expedição de eventual mandado de intimação ou carta precatória a fim 

de proceder à inquirição da testemunha supramencionada.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632529 Nr: 4374-59.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO HERCULANO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORIVALDO DIAS DE SOUZA - 

OAB:7790A

 Retifique-se o nome correto do acusado Lázaro Herculano Lopes no 

sistema APOLO.

Homologo a desistência da inquirição da testemunha Daniel Borges, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 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.: 653397 Nr: 2974-39.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO HENRIQUE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosimeire Alves de Macedo 

Kromberg - OAB:1.108/RO

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos à 

defesa no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresente seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 660844 Nr: 9685-60.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER CHARLES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Veríssimo Rodrigues 

Vilela - OAB:24063/O-MT, José Augusto Martins de Oliveira - 

OAB:26635/O-MT

 Defiro o requerimento das partes, pelo qual determino a expedição de 

mandado de condução coercitiva para a vítima Pamela Silva Rezende 

Matos, para este ato.

Restando infrutífera o mandado de condução coercitiva da vítima Pamela 

Silva Rezende Matos, restou prejudicada a presente solenidade. Sendo 

assim, designo audiência para o dia 18 de março de 2020 às 14h00.

 Expeça-se o competente mandado de condução coercitiva à vítima 

Pamela Silva Rezende Matos.

 Solicitem-se informações referentes à carta precatória de fls. 83, 

expedida com a finalidade de interrogar a vítima Vitória Leandra Ferreira 

da Silva.
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Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671350 Nr: 3721-52.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA RICARDO DE SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante da inquirição da testemunha, bem como do interrogatório da ré, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos à 

defesa 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.: 673628 Nr: 5701-34.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ REIS MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Marcos Antônio de 

Paula Paim, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, 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.: 686507 Nr: 17248-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO FLÁVIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Defiro o requerimento da defensoria e determino a intimação do réu no 

endereço por ele indicado no ato se sua soltura, que se encontra às fls. 

75.

Sendo assim , designo audiência para 18 de março de 2020 às 15h00.

Requisite-se novamente a testemunha Valdivino Feraz Filho.

Expeça-se competente mandado de condução coercitiva à vítima Wesley 

de Lima Rodrigues Meira.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 689616 Nr: 2565-92.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO FLÁVIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Lauro Evaner Correa 

e Edita Soares da Silva, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Defiro o requerimento da defensoria e determino a intimação do réu no 

endereço por ele indicado no ato se sua soltura, que se encontra às fls. 

51.

Sendo assim , designo audiência para 18 de março de 2020 às 14h30.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612474 Nr: 2952-20.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI DANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvano Francisco de Oliveira 

- OAB:6.280-B-MT

 Foi constatada a ausência injustificada do advogado Dr. Silvano 

Francisco de Oliveira, razão pela qual na forma do artigo 265, do CPP, 

advirto o causídico de que esse fato pode configurar abandono do 

processo e ensejar a aplicação de multa. Na forma do § 2°.

 Diante da inquirição da testemunha Silvado Ribeiro Lacerda pelo sistema 

de videoconferência, aguarde-se a realização do ato para inquirição da 

testemunha Saulo Geraldo de Oliveira, a ser realizado junto a Comarca de 

Sorriso-MT em audiência já designada para 14 de fevereiro de 2020 às 

14h30, conforme determinação de fls. 166.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617776 Nr: 861-20.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 861-20.2014.811.0064 – Cód. 617776Vistos.Constata-se dos 

autos que o acusado LUIS CARLOS CHAGAS RODRIGUES foi denunciado 

como incurso na prática do crime descrito no art. 304, caput, do Código 

Penal.Em razão da não localização do réu para ser citado pessoalmente, 

foi aplicada medida cautelar visando dar maior ênfase e oportunidade de 

citação do acusado (fls. 87/87-v), razão pela qual restou determinada a 

inserção de restrição no cadastro do réu junto ao DETRAN/MT e ao 

DENATRAN; bem como o denunciado foi citado via edital, sendo decretada 

sua prisão preventiva face à sua não localização, fls. 98/99.Contudo, o 

acusado (...)Prisões.No entanto, postergo a apreciação do pedido de 

revogação da medida cautelar contida no decisum de fls. 87/87-v, para 

tanto, intime-se o advogado WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE – OAB/MT 

17.133, para juntar procuração nos autos e apresentar da resposta 

acusação em favor do réu.Cumprida a determinação acima, voltem-se os 

autos conclusos para deliberação.Intime-se. Notifique-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 615378 Nr: 6043-21.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR SANTOS DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129/B

 Intimação do Advogado Doutor MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129/B, para apresentar os Memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 693682 Nr: 6163-54.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6163-54.2019.811.0064 – Cód. 693682

Vistos.

Trata-se de ação penal pelo meio da qual foi denunciado ROGÉRIO 

MARTINS DA SILVA, pela prática, em tese, ao disposto no art. 155, caput, 

do Código Penal.

Ao manusear minuciosamente os autos, verifico que a denúncia foi 

recebida em 15.07.2019 (fl. 45) e, em tese, o réu teria sido pessoalmente 

conforme certidão de fl. 47.

No entanto, o réu ROGÉRIO MARTINS DA SILVA não se encontrava 

segregado no Presídio da Mata Grande, até porque o mesmo foi posto em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 117 de 303



liberdade por ocasião da realização da audiência de custódia na data de 

21.05.2019 (fls. 39/41).

Na realidade, ROGÉRIO possui um irmão o qual se chama WESLEY 

MARTINS DA SILVA, o qual utilizava seu nome e está preso desde o dia 

03.03.2019, e conforme consta no relatório da situação processual 

executória deste, segundo informado às fls. 54/59, foram verificadas as 

fichas criminais de ROGÉRIO MARTINS DA SILVA e WESLEY MARTINS DA 

SILVA, e conforme identificação através de tatuagens foi possível 

constatar que se trata da mesma pessoa, cujas fichas foram unificadas, 

bem como foi informado que WESLEY MARTINS DA SILVA encontra-se 

recluso desde o dia 03.03.2019 até a presente data.

 Portanto, diante dos fatos acima narrados chamo o feito à ordem, e 

declaro nulos todos os atos praticados a partir da fl. 46 até o final.

Dessa forma, determino que seja cumprida a decisão de fl. 45, 

realizando-se a citação do réu no endereço indicado pelo mesmo às fls. 

16 e 39.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676856 Nr: 8623-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JÚNIOR - OAB:15.871-MT

 Determino expedição de ofício para que a perita que elaborou o laudo de 

fls. 39/46 esclareça se a arma sofreu ou não adulteração, vez que, 

conforme registrado a fls. 44, ela se refere a uma imagem latente com 

número de série GY858002 citando uma fotografia de n° 05, entretanto, à 

fls. 45 a imagem constante da fotografia, não corresponde com a 

conclusão da perita, para tanto, fixo o prazo de 10 (dez) dias. Com o 

aporte do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem e não 

havendo mais requerimento, dou por encerrado a instrução e as partes 

devem apresentar alegações finais no prazo de 5 (cinco) dias.

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Fábio Soares da 

Silva, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Saem os presentes intimados.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 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

 Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, 

pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, nesta fase 

de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do 

CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de 

Bruno Henrique Ribeiro de Souza.COMUNIQUE-SE o recebimento da 

denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e 

à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial.Designa-se 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2.020, 

às 17h00, data única disponível.Intimem-se as partes, as 

testemunhas/informantes, bem como requisite-se o acusado, ficando 

dispensada a intimação das testemunhas de defesa, conforme informado 

em fls. 69.Providencie a CITAÇÃO do acusado na forma do art. 56 da Lei 

11.343/06.Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, 

intime-se a parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, 

indique o respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.DETERMINA-SE 

a juntada do laudo pericial definitivo que encontra-se disponível no sistema 

POLITEC ONLINE.PROMOVA-SE a destruição das drogas apreendidas, 

guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo (50, 

§3°), observadas às formalidades previstas no art. 32, §2º, da Lei 

11.343/06.SERVE CÓPIA DA PRESENTE DE MANDADO.Ciência ao MPE e a 

defesa constituída.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 696562 Nr: 8907-22.2019.811.0064

 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): ELVES CARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:10.944

 Intimação do advogado Rogério Barros Curado - OAB/MT 10.944, para 

apresentar razões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 664216 Nr: 12669-17.2017.811.0064

 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): LUIZ PAULO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15217

 Intimação do advogado Tales Passos de Almeida - OAB/MT 15.217, para 

que apresente as Razões Recursais no prazo IMPRORROGÁVEL DE 48 

(QUARENTA E OITO)HORAS.

Em caso de nova inércia, a MULTA vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos.

Persistindo a inércia, OFICIE-SE à Fazenda Pública Estadual para a 

inscrição da multa em dívida ativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 606537 Nr: 4355-58.2012.811.0064

 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): MARCO AURÉLIO DA SILVA, THIAGO RIBEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16.944/B-MT

 DispositivoPosto isso, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão vertida na 

denúncia para o fim de ABSOLVER os acusados Marco Aurélio da Silva e 

Thiago Ribeiro da Silva, na forma do art. 386, VlI e V, do CPP, 

respectivamente.Ciência ao MPE. Intime-se a Defesa Constituída via 

DJe.Autoridade Policial deverá incinerar a droga apreendida, 

resguardando quantidade necessária para eventual contraprova, bem 

assim o encaminhamento laudo circunstanciado a esse juízo tudo 

conforme o art. 32, §§1º e 2º da Lei n° 11.343/06.Promova a destruição 

dos demais objetos apreendidos à fl. 28.Proceda-se com baixas e 

anotações necessárias, comunicando-se ao Cartório Distribuidor Local e 

aos Institutos Federal e Estadual de Identificação.Publique-se, registre-se, 

intime-se e se cumpra.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 675820 Nr: 7705-44.2018.811.0064

 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): RAPHAEL MARQUES DE CASTRO, SIMONE 

LEAL DA SILVA, MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, ONORIO 

GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Recebe-se a apelação interposta pela Defesa do acusado Maurício 
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Gonçalves da Silva (fls. 430) 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.Nos 

termos do art. 600 do CPP, vista dos autos a Defesa constituída para, no 

prazo de 08 (oito) dias apresentar razões, após, vista dos autos ao MPE 

para no prazo sucessivo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.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.III – No 

ato da interposição do recurso, a Defesa postulou a apresentação das 

razões recursais perante o TJMT (fls. 430).Efetivamente a postulação 

defensiva encontra eco no art. 600, §4º do CPP, cuja regra inserida pela 

Lei 4.336 de 1º de junho de 1964 .Contudo, em que pese o assento no 

Código de Processo Penal, o Juízo entende que referida regra não foi 

recepcionada pela CRFB/88, notadamente a partir da Emenda 

Constitucional 45/2004 que positivou como garantia fundamental a duração 

razoável do processo (art. 5º, LXXVIII).Por tudo o exposto, pronuncia-se a 

não recepção do §4º do art. 600 do CPP pela CRFB/88, em especial, frente 

aos incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII do art. 5º da Constituição da 

República Federativa do Brasi l .Cumpra-se expedindo o 

necessário.Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020.João Filho de 

Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 626823 Nr: 8710-43.2014.811.0064

 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): WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos: 8710-43.2014.811.0064 – Código: 626823.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada que o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso promoveu em desfavor de Wanderson Pereira dos 

Santos, imputando-lhe a prática dos crimes descritos no art. 33, caput, da 

Lei 11.343/06, com sentença absolutória certificada o trânsito em julgado 

em 15/10/2019.

II.

Na sentença prolatada por este Juízo, considerou-se desclassificação da 

imputação deduzida em desfavor do acusado determinando-se a 

restituição dos objetos e valores apreendidos constantes no termo de 

exibição e apreensão (fls. 06). Diante da restituição, Wanderson 

manteve-se inerte desde a data de 15.10.2019, e ao entender à luz da 

legislação, cabe ao Juízo dar a devida destinação dos bens, como impõe o 

disposto na Lei 11.343/06, estabelecido no art. 63: “Ao proferir a sentença 

de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor 

apreendido, sequestrado ou declarado indisponível.”.

III.

 Por essas considerações, DETERMINA-SE apenas a devolução dos 

documentos pessoais. Porquanto, decreta-se perdimento dos valores em 

dinheiro apreendido em favor do Conselho da Comunidade de 

Rondonópolis/MT . Em relação à motocicleta Titan 125 de cor vermelha e 

placas NIY-6333, decreta-se a perda em favor da FUNESD. Ademais, 

quanto aos outros objetos apreendidos (fls. 16), não são de interesse 

público e tampouco, vislumbram-se utilidades, o que impedem suas 

doações, necessitando, portanto, destruí-los. Pela razão delineada, 

determina-se a destruição, o que não impedirá o arquivamento dos autos.

 Oficie-se à Autoridade Policial que destrua o entorpecente apreendido, 

resguardando quantidade necessária para contraprova.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário, observando as 

determinações da sentença.

 Após, “arquivem-se” mediante as formalidades legais.

Rondonópolis – MT, 07 de fevereiro de 2019.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1006920-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. F. D. F. (PARTE RE)

Outros Interessados:

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1006920-20.2019.8.11.0003 ROBERTA AMARAL CAMPOS - CPF: 

285.971.608-45 (REQUERENTE) GILL CESAR FERREIRA DE FREITAS - CPF: 

640.058.521-49 (PARTE RE) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em diligencia 

fiquei impossibilitado de proceder com a Intimação de GILL CESAR 

FERREIRA DE FREITAS face não localizá-lo pessoalmente pois a 

numeração mais pr´xima localizada foi o nº299 . ... /MT, 7 de fevereiro de 

2020. NEIRIVALDO DOS SANTOS PEREIRA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675326 Nr: 7248-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NIVALDO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT

 Ação Penal: 7248-12.2018.811.0064 - Código: 685326.

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, 13 de dezembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 703304 Nr: 763-25.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT

 ...ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, mantenho 

integralmente o decreto preventivo, razão pela qual INDEFIRO o pleito da 

defesa, vez que permanecem os requisitos e fundamentos do Artigo 312 e 

313 do Código de Processo Penal.Ademais, designo audiência de 

instrução para o dia 19/02/2020, às 14h:30min.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.Às providências. Int imem-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Rondonópolis, 06 de Fevereiro de 2020.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 693450 Nr: 5951-33.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDON DE JESUS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)ISTO POSTO, CONDENO o acusado BRENDON DE JESUS LOPES, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de:

- 10 (dez) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, pelos delitos 

descritos no Artigo 157, § 2º, II, do Código Penal e Artigo 244-B, da Lei nº 

8.069/90;

- 09 (nove) meses de detenção e 100 (cem) dias multa, pelo crime descrito 

no Artigo 163, § único, II e IV, do Código Penal.

Consigno que, o regime de pena deve ser cumprido inicialmente, em regime 

fechado (Artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal), observando-se a regra do 

Artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 642283 Nr: 3690-03.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON LEMOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Posto isso, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, artigo 109, 

inciso VI c/c 110, § 1º e 119, todos do Código Penal Brasileiro e, ainda, 

artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL em face do acusado WILSON LEMOS SANTOS, 

em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em 

relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste 

feito.Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a 

sem efeito, procedendo-se na forma do artigo 337 do CPP.Por fim, 

determino que proceda-se com o recolhimento de eventual mandado de 

prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, bem como 

ba ixas  e  necessár ias  ano tações .Saem os  p resen tes 

intimados.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 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 

PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaTathiana 

Mayra Torchia FrancoDefensora Pública

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 646346 Nr: 7099-84.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY APARECIDO DOS SANTOS 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 646346

Vistos etc.

RECEBO o recurso de Apelação de fl. 96 e as razões de fls. 96vº/98, vez 

que devidamente certificada à tempestividade à fl. 99.

Intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no prazo legal 

(Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 648612 Nr: 8953-16.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVÉRIO CASTRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3764/MT, ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - OAB:20.438-MT, 

RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - OAB:MT-18839/O

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05(cinco)dias, informar 

dados bancários do réu para restituição do valor pago a título de fiança.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653211 Nr: 2794-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERIBERTO MARSAL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MARTINS DIAS - 

OAB:19.875 MT

 Código 653211

Vistos etc.

RECEBO o recurso de Apelação de fl. 129, vez que devidamente 

certificada à tempestividade à fl. 131.

 Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667206 Nr: 249-43.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR INACIO DA SILVA

 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

 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: 249-43.2018.811.0064 – Código 667206.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Claudir Inácio da Silva

Data e horário: quinta-feira, 06 de fevereiro de 2020, às 17h23min.

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. Antônio Silveira Guimarães Júnior

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do Advogado e do acusado. 

Ausentes os demais.

Vistos etc.

Ante a não localização da vítima, consoante observa-se à certidão de fl. 

97, 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

Antônio Silveira Guimarães Júnior

Advogado

Cláudir Inácio da Silva

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670800 Nr: 3226-08.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernadino de 

Mendonça Junior - OAB:16330, THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - 

OAB:23479/O

 Código 670800

Vistos etc.

RECEBO o recurso de Apelação de fl. 160, vez que devidamente 

certificada à tempestividade à fl. 161.

 Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 690287 Nr: 3171-23.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ARRUDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16944-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B

 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: 1331711-23.2019.811.0064 – Código 690287.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Daniel Arruda Ribeiro

Data e horário: quinta-feira, 06 de fevereiro de 2020, às 15h24min.

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. Ary Costa Campos

Aberta a audiência constatou a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do Advogado e do acusado. 

Ausentes os demais.

Vistos etc.

Ante a não localização da vítima e das testemunhas, consoante 

observa-se à fl. 77, 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

Ary da Costa Campos

Advogado

Daniel Arruda Ribeiro

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692166 Nr: 4809-91.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15.217-MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado MARCOS SANTANA DOS SANTOS, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Após o trânsito em 

julgado desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora 

Judiciária, oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, 

INFOSEG etc.), comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins 

de direito e, em seguida, arquivem-se estes autos independentemente de 

nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias 

neste Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 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 PintoJuíza de 

DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaTales Passos de 

AlmeidaAdvogadoMarcos Santana dos SantosAcusado
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 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

 Código: 692525

Vistos etc.

Considerando tratar-se de processo de réu solto e o teor do requerimento 

de fls. 255/256, pelo qual o advogado do réu pugna pela redesignação da 

audiência anteriormente designada de forma justificada (fls. 257/259), 

defiro o pleito e redesigno a solenidade para o dia 08/10/2020, às 16h.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de Fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

/

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 693572 Nr: 6058-77.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZON LOPES DE MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado ELIZON LOPES DE MACEDO FILHO, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso IV, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Após o trânsito em 

julgado desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora 

Judiciária, oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, 

INFOSEG etc.), comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins 

de direito e, em seguida, arquivem-se estes autos independentemente de 

nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias 

neste Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal.As 

partes desistem dos prazos recursais.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 PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar 

FuzaroPromotor de JustiçaTathiana Mayra Torchia FrancoDefensora 

PúblicaElizon Lopes de Macedo FilhoAcusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 699603 Nr: 11122-68.2019.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 Código: 699603

Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-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 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 nos itens da 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 Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 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 Código de 

Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Por fim, ante o teor da certidão de fls. 94, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Fevereiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 699874 Nr: 11291-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO CELESTINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIANY KAROLINE DE JESUS 

BORGES - OAB:

 Ação Penal: 11291-55.2019.811.0064 - Código: 699874.

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, 06 de fevereiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 702312 Nr: 13122-41.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON ESCOBAR FLORENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) .ISTO POSTO, CONDENO o acusado JOELSON ESCOBAR FLORENTIN, 

devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta descrita no 

Artigo 129, §9° do Código Penal, em 07 (sete) meses de detenção. 

Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação isolada da 

pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 702312 Nr: 13122-41.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON ESCOBAR FLORENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 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: 13122-41.2019.811.0064 – Código 702312.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Joelson Escobar Florentin

Data e horário: quinta-feira, 06 de fevereiro de 2020, às 15h07min.

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 a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, da Defensora Pública, da vítima, 

das testemunhas arroladas e do acusado.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, desistiu da oitiva 

das testemunhas Wesley Moreira Ruver e Adalberto Bispo de Souza.

 O Ministério Público, por sua Excelência o digno Promotor de Justiça 

ofertou os memoriais orais nos seguintes termos: “MM. Juíza, os fatos 

descritos na denúncia foram comprovados em Juízo pelas declarações da 

vítima, em coerência e harmonia com os dois laudos periciais de fls. 35/44 

e com o restante do conjunto probatório.

Injustificadamente, podendo agir de modo diverso, o denunciado praticou 

os fatos descritos que culminaram em lesões corporais contra as duas 

vítimas. Por outro lado, também ficaram comprovadas as circunstâncias e 

os pressupostos para a imposição das medidas protetivas de urgência 

para a vítima, o filho dela e o pai dela.

O Ministério Público requer o acolhimento integral da denúncia em todos os 

seus termos, inclusive os Artigos 61, inciso II, alínea “h” e 69 do Código 

Penal, e requer as medidas protetivas de urgência dos Artigos 22 e 

seguintes da Lei 11.340/06.

Por fim, requer a admoestação verbal do requerido para as 

consequências de eventual descumprimento das condições impostas.

Pede deferimento.”

A defesa do acusado ofertou os memoriais orais nos seguintes termos: 

“MM. Juíza, consoante a narrativa do réu na presente solenidade, o 

mesmo encontrava-se completamente embriagado, não se lembrando, 

sequer, do que ocorreu no dia dos fatos.

Assim, para a defesa, é possível aplicar a causa de exclusão da 

culpabilidade da embriaguez, com a consequente exclusão do crime.

Contudo, subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela 

condenação, requer a aplicação da pena no mínimo legal e fixação de 

regime diverso do fechado, com substituição das penas restritivas de 

direito.”

Vistos etc.

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

Tathiana Mayra Torchia Franco

Defensora Pública

Joelson Escobar Florentin

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 702453 Nr: 113-75.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RUDS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 702453

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 92/93) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 08/10/2020 às 

17h.

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.

Outrossim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil (por analogia).

Por fim, considerando as declarações da vítima perante a equipe 

multidisciplinar, REVOGO as medidas protetivas e cautelares fixadas por 

ocasião da concessão da liberdade provisória (fls. 74).

 Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 675609 Nr: 7508-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Ramalho Gerino - 

OAB:5614/MT, WELLYSON BRAGA MENDES - OAB:21026-MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar as razões 

do recurso de apelação, ante o desejo do réu de recorrer.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 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

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CLAUDIO BARBOSA DE LIMA, Cpf: 

05686037450, Filiação: Maria José Barbosa e José Claudio de Lima. 

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: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado LUIZ 

CLÁUDIO BARBOSA DE LIMA, devidamente qualificado nos autos, pela 

prática da conduta descrita no Artigo 129, § 9º, do Código Penal, nos 

termos da Lei nº 11.340/2006.A seguir, passo à dosimetria da pena.Atenta 

ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da 

pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in 

concreto do acusado..DO CRIME DE LESÃO CORPORAL A pena prevista 

para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de 

detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.Em cumprimento às 

diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena: I 

- Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total 

consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido 

com conduta diversa da que teve. II – No tocante aos antecedentes, o 

acusado não os ostenta.III – Em relação à conduta social e à 

personalidade do acusado não há dados para análise e laudo 

específico.IV – No que tange ao motivo do crime, este não lhe favorece, 

vez que lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, demonstrando 

a banalidade da ação.V - As circunstâncias e as consequências são 

inerentes ao tipo penal.VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em 

nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.Diante da 

análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a 

pena-base deve ser fixada em 06 (seis) meses de detenção.Passando à 

segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a 

agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois 

não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de 

aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter 

especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de 

odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor 

do acusado.Por outro lado, verifico que incide a atenuante descrita no 

Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, haja vista que, em Juízo, o 

acusado confessou os fatos, inclusive dizendo estar muito arrependido de 

sua atitude.Posto isto, atenuo a pena do acusado em 01 (um) mês.Na 

terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou 

diminuição da pena.Diante disso, mantenho a pena definitiva em 05 (cinco) 

meses de detenção.Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a 

pena do denunciado em 06 (seis) meses de detenção.ISTO POSTO, 

CONDENO o acusado LUIZ CLÁUDIO BARBOSA DE LIMA, devidamente 

qualificado nos autos, pela prática da conduta descrita no Artigo 129, § 9° 

do Código Penal, em 05 (cinco) meses de detenção. Consigno que o 

regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto (Artigo 33, caput 

c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do 

Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento 

oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que 

torna-se impossível a aplicação isolada da pena de multa ante ao contido 

no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em 

pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em 

penas de pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido 

mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, 

visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.Em 

observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo 

Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que 

estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a 

medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade 

domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da 

pena em regime ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão 

cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de 

liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo 

que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na 

verdade, proporcionalidade).Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, 

consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da 

tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 

1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso , em consonância com o pedido 

ministerial constante na denúncia.Por fim, condeno o acusado ao 

pagamento das custas processuais que devem ser calculadas pela 

Contadoria Judicial.Intime-se as vítimas do conteúdo da presente 

sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de 

Processo Penal, o réu e seu advogado, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT, assim como o Ministério Público. Certificado o trânsito em 

julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto 

de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos Culpados 

(Artigo 393, inciso II, do Código de Processo Penal); e 5)Expeça-se Guia 

de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais desta 

Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Após, arquivem-se estes autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 02 de dezembro de 2019.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, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 06 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.: 678572 Nr: 10178-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER FERREIRA DA SILVA - 

OAB:24.443

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar os 

Memoriais Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 681464 Nr: 12881-04.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SILVA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19987

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar os 

Memoriais Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 684787 Nr: 15697-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 
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SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Ação Penal: 15697-56.2018.811.0064 - Código: 684787.

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, 21 de janeiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 689619 Nr: 2568-47.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVALDO SERAFIM DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO HENRILLE DA SILVA - 

OAB:22156, Valdeci Sobrinho Paz da Silva - OAB:24292/O

 Código: 689619

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 124.

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, 30 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 646491 Nr: 7235-81.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI ATANASIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado RONICLEI ATANASIO DA SILVA, devidamente qualificado nos 

autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com 

fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o 

acusado do pagamento das custas processuais, diante da presente 

sentença absolutória. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se 

imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 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 PintoJuíza de 

DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaAry da Costa 

CamposAdvogado

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897636 Nr: 4539-90.2018.811.0003

 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): LEVE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:24.970/B

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e art. 995 da CNGC, impulsiono os 

autos para INTIMAR a advogada da parte indiciada, a fim de dar-lhe ciência 

da aceitação do Ministério Público dos termos da contraproposta 

apresentada nos autos às fl. 67/74, sendo R$2.500,00, (dois mil e 

quinhentos)dividido em R$500,00 (quinhentos reais) mensais, bem como 

para proceder o imediato cumprimento da sua proposta devendo juntar os 

respectivos comprovantes de pagamento nestes autos.

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Edital

* O Edital n. 03/2020-DF completo, que retifica a lista de classificados do V 

Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários do Fórum da 

Comarca de Sinop, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado de penhora, 

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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008305-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008305-64.2019.8.11.0015. AUTOR(A): DIONIZIA DA 

SILVA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. Antes de qualquer 

providência, com a finalidade de obter elementos suficientes, a fim de 

definir se é necessário o saneamento do feito, com o encaminhamento 

para instrução ou o julgamento antecipado da lide, determino seja carreado 

aos autos pela parte autora, em 05 dias, extrato bancário no período de 

janeiro a fevereiro do ano de 2014, da conta bancária n.º 638-6, de sua 

titularidade, localizada no Banco Bradesco, agência 0953. Com o aporte do 

extrato, diga a parte requerida no mesmo prazo acima assinalado. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 170349 Nr: 5415-19.2012.811.0015

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA APARECIDA RODRIGUES, JAIRO 

ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS - 

OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT

 “Vistos etc. Pretensão declaratória, sob o pálio da gratuidade da justiça, 

em que as partes enfim transigiram, alcançando a ação cautelar de 

arresto apensa cód. 170349. Entre um ato e outro, acordo acima 

entabulado nesta audiência. É o mínimo relatório. Julgo. Acordo acima 

entabulado, realizado entre partes capazes, objeto lícito e possível e 

determinado, obediente a forma não proscrita em Lei. Declarações de 

vontade com finalidade negocial, sendo idôneo o instrumento. Isto posto, 

HOMOLOGO o acordo por sentença, para que produzam os seus legais e 

jurídicos efeitos, a teor dos arts. 334, § 11, e 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, e 840/850 do Código Civil, constituindo seus termos como 

parte integrante do decisum. Por conseguinte, JULGO a causa com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do citado 

diploma instrumental, extinguindo a cautelar de sequestro apensa cód. 

170349 sem resolução de mérito. Condeno as partes a pagarem as custas 

e as despesas processuais, sendo os honorários advocatícios por conta 

de cada qual, na forma do art. 90 do CPC. Entretanto fica suspensa a 

exigibilidade da verba sucumbencial, sendo ambos os contendores, 

reciprocamente em ambos os processos, beneficiários da justiça gratuita, 

por até cinco anos quando restará prescrita se o Estado interessado não 

demonstrar até lá ter modificado a hipossuficiência financeira ora 

reconhecida. Oficie-se ao Serviço Registral do 1° Ofício desta comarca 

para baixar a restrição judicial imposta. Sentença publicada em audiência. 

Com a expressa renúncia ao prazo recursal, certifique-se, anote-se, 

baixe-se, e arquive-se. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171616 Nr: 6656-28.2012.811.0015

 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: AROLDO FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA APARECIDA RODRIGUES, JAIRO 

ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14.077.A, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 “Vistos etc. Pretensão declaratória, sob o pálio da gratuidade da justiça, 

em que as partes enfim transigiram, alcançando a ação cautelar de 

arresto apensa cód. 170349. Entre um ato e outro, acordo acima 

entabulado nesta audiência. É o mínimo relatório. Julgo. Acordo acima 

entabulado, realizado entre partes capazes, objeto lícito e possível e 

determinado, obediente a forma não proscrita em Lei. Declarações de 

vontade com finalidade negocial, sendo idôneo o instrumento. Isto posto, 

HOMOLOGO o acordo por sentença, para que produzam os seus legais e 

jurídicos efeitos, a teor dos arts. 334, § 11, e 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, e 840/850 do Código Civil, constituindo seus termos como 

parte integrante do decisum. Por conseguinte, JULGO a causa com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do citado 

diploma instrumental, extinguindo a cautelar de sequestro apensa cód. 

170349 sem resolução de mérito. Condeno as partes a pagarem as custas 

e as despesas processuais, sendo os honorários advocatícios por conta 

de cada qual, na forma do art. 90 do CPC. Entretanto fica suspensa a 

exigibilidade da verba sucumbencial, sendo ambos os contendores, 

reciprocamente em ambos os processos, beneficiários da justiça gratuita, 

por até cinco anos quando restará prescrita se o Estado interessado não 

demonstrar até lá ter modificado a hipossuficiência financeira ora 

reconhecida. Oficie-se ao Serviço Registral do 1° Ofício desta comarca 

para baixar a restrição judicial imposta. Sentença publicada em audiência. 

Com a expressa renúncia ao prazo recursal, certifique-se, anote-se, 

baixe-se, e arquive-se. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004434-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAN FERREIRA DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ DA COSTA PROCESSO n. 

1004434-60.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 50.238,45 ESPÉCIE: 

[Cheque]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

ANTONIO MARCOS BARBOSA DA SILVA Endereço: RUA BRAZ CLARO 

DOS ANJOS, 2336, - DE 2277/2278 A 2456/2457, JARDIM BOA 

ESPERANÇA, SINOP - MT - CEP: 78553-871 POLO PASSIVO: Nome: 

SILVAN FERREIRA DA SILVA Endereço: 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 edital. BEM 

COMO para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

23 de novembro de 2020, às 16:00 horas, por conciliador designado via do 

CEJUSC. RESUMO DA INICIAL: O Autor no passado prestava serviços 
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aleatórios de toda natureza em nossa cidade. Em seu mister prestou 

serviços a pessoa do(a) Demandado(a), e/ou a terceiro pelo qual se 

responsabilizou, tendo recebido como forma de pagamento o titulo de 

crédito que , passado o prazo da apresentação bancária para a devida 

compensação, deixou de ser apresentado, mas sim cobrado 

pessoalmente do emitente o qual nunca se dispôs a pagar. O autor sofrera 

um acidente de trabalho o qual o levou a incapacidade permanente o que 

mais ainda dificultou a sua busca pelo recebimento do valor, fato esse até 

mesmo utilizado pelo devedor para o não pagamento do devido. O (s) 

cheque (s) da relação portanto não foram pagos, o que se busca com a 

presente: Valor Original Vencimento R$ 10.000,00 14 /07/2009 R$ 5.00 

0,00 19/11/2009. Diante disso e sem muita delonga ajuíza a presente para 

ver satisfeito seu crédito. Ante todo o exposto, requer -se de Vossa 

Excelência: Seja deferido o benefício da gratuidade da justiça ao Autor por 

não ter condições de arcar com as custas judiciais. Concorda com a 

designação de audiência de tentativa de conciliação para a qual o 

Demandado deve ser citado; A citação, portanto, para o comparecimento 

na audiência a ser designada, constando as advertências de sua 

ausência e demais conseqüência do ato, como prazo para apresentação 

de defesa entre outros; Pretende a produção de todas as provas 

admitidas em direito; Ao final, caso não conciliados, seja julgada 

TOTALMENTE PROCEDENTE a ação condenando -se o devedor a pagar o 

aqui pleiteado. Seja condenado o Demandado as custas judiciais e 

honorários advocatício da fase de conhecimento. Dá -se à causa o valor 

de R$ 50.238,45(cinqüenta mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e 

cinco centavos). DECISÃO: "Vistos etc. Chamo o feito à ordem para 

revogar a decisão proferida de Id. 12935498, eis que não corresponde ao 

rito processual da demanda em questão, pois se trata de ação de 

cobrança e não monitória. Portanto, deve ser processada pelo rito 

ordinário. Isso sem prejudicar os atos já realizados, máxime os 

relacionados a tentativa de citação, a documentar pesquisas e diligências 

até o momento infrutíferas. Providência a ser tomada desde logo, 

corrigindo enquanto há tempo, não vislumbrado qualquer prejuízo, 

levando-se em conta ainda que nem houve a integração da lide. Nesse 

passo, segue a escorreita decisão inaugural: “DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 23 de novembro de 2020, às 16:00 horas , por 

conciliador designado via do CEJUSC. 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. 

Por outro lado, 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, a 

defiro. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente”. Noutra banda, pediu a parte autora para 

citação por edital da parte requerida, ante a sua não localização, defiro o 

pedido sobredito, a reconhecer que ela está em lugar incerto e não sabido. 

Assim, determino a citação da parte requerida por edital, com prazo de 30 

dias, a teor dos arts. 246, inciso IV, 256, inciso I, e 257, todos do Código 

de Processo Civil. Se devidamente citada, quedar-se inerte, nomeio-lhe 

desde logo como curador especial a douta representante da Defensoria 

Pública desta Comarca, que atua nesta Vara, nos termos do art. 72, inciso 

II, do Código de Processo Civil, para defender os interesses da parte 

demandada, devendo ser cientificada pessoalmente do encargo e de 

todos os atos do processo em que deva atuar. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). 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, MARLI CARLI BORGES, digitei. SINOP, 7 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001021-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001021-68.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca. 2. Destarte, determino a imediata redistribuição do feito para a 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, observadas 

as formalidades legais. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 6 de fevereiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 239986 Nr: 12002-52.2015.811.0015

 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: LADIMIR DALBOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 DELIBERAÇÕES

Vistos etc. 1. Defiro o pedido formulado pela procuradora da parte ré na 

presente audiência. 2. Com fulcro no art. 364, § 2º, do Código de Processo 

Civil, aplicado por analogia, substituo o debate oral por razões finais 

escritas e, por conseguinte, concedo as partes o prazo de 15 dias, 

sucessivamente, para oferecimento de memorias, iniciando-se pela parte 

autora. 3. Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de 

sentença. 4. Saem os presentes intimados. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74811 Nr: 3171-30.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. GRAF & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O, CARLOS REZENDE JÚNIOR - OAB:9059/MT, DANIELE 

IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO HENRIQUE 

BONETTI, para devolução dos autos nº 3171-30.2006.811.0015, Protocolo 

74811, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168761 Nr: 3809-53.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO NUNES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

HENRIQUE CEOLIN, para devolução dos autos nº 3809-53.2012.811.0015, 

Protocolo 168761, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186089 Nr: 7255-30.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, 

ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/O, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6.913-A/MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:OAB/MT 

14.802

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADENILSON DE 

DEUS CORREIA, para devolução dos autos nº 7255-30.2013.811.0015, 

Protocolo 186089, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334110 Nr: 12194-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, ELTON RENATO 

HOLLEMBACH ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/O, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6.913-A/MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14802, 

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:OAB/MT 14.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADENILSON DE 

DEUS CORREIA, para devolução dos autos nº 12194-77.2018.811.0015, 

Protocolo 334110, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340032 Nr: 16109-37.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. GRAF & CIA LTDA, NEVALDIR GRAF, 

ANTÔNIO HEINZ WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O, CARLOS REZENDE JÚNIOR - OAB:9059/MT, DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - 

OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO HENRIQUE 

BONETTI, para devolução dos autos nº 16109-37.2018.811.0015, 

Protocolo 340032, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 79502 Nr: 7893-10.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SILOS MONTAGEM E MANUTENÇÃO 

DE SILOS E SECADORES DE CEREAIS LTDA., CARLOS AURELIO DA 

SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A fim de viabilizar a análise dos pedidos formulados na petição retro, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cálculo atualizado 

do débito exequendo, sob pena de arquivamento.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 166850 Nr: 1679-90.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 128 de 303



 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTRB AUTOMOTIVA LTDA - ME, ANTONIO 

ROBERTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fl. 140 e, por conseguinte, com fulcro no art. 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito pelo prazo 

de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

2. Decorrido o prazo do item “1”, intime-se a parte exequente para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento e início do prazo prescricional, na forma indicada pelo art. 

921, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil.

 3. Havendo manifestação pelo prosseguimento do feito, na forma do item 

“2”, voltem-me os autos conclusos.

4. Decorrido o prazo do item “2” sem manifestação, determino o 

arquivamento dos presentes autos até nova manifestação dos 

interessados, caso em que comecará a fluir o prazo da prescrição 

intercorrente.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 293804 Nr: 4610-90.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PTRB AUTOMOTIVA LTDA - ME, ANTONIO ROBERTO 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução e, por 

conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte embargante ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código 

de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se com as anotações 

necessárias, bem como traslade-se fotocópia da presente sentença para 

os autos principais (Cód. 166850) e, em seguida, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 316506 Nr: 567-76.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SILOS MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE SILOS E 

SECADORES DE CEREAIS LTDA., CARLOS AURELIO DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução e, por 

conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte embargante ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código 

de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se com as anotações 

necessárias, bem como traslade-se fotocópia da presente sentença para 

os autos principais (Cód. 79502) e, em seguida, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 335572 Nr: 13190-75.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO PEREIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP - HOSPITAL SANTO ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

SARTORI - OAB:15884/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução e, por 

conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte embargante ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código 

de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se com as anotações 

necessárias, bem como traslade-se fotocópia da presente sentença para 

os autos principais (Cód. 248676) e, em seguida, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 248676 Nr: 17513-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PEREIRA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

1. A fim de viabilizar a análise dos pedidos formulados na petição retro, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cálculo atualizado 

do débito exequendo, sob pena de arquivamento.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 271348 Nr: 10647-70.2016.811.0015

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR BAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:18441 OAB/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, RENAN NADAF 

GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284, Willian Hideki Yamamura - 

OAB:OAB/MT-17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LURDES ELIANE DAL ZOT - 

OAB:MT 18567-0

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do veículo 

marca CHEVROLET, modelo COBALT LTZ 1.4, 2012/2013, cor prata, placa 

OBI9918, conforme descrito na exordial, confirmando a liminar concedida 

nos autos, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado 

da sentença, respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 

911/69. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, 

do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista o deferimento da 

gratuidade da justiça à parte ré, a cobrança de tais verbas fica 

sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado e, após as 

providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 252629 Nr: 19664-67.2015.811.0015

 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: HENRIQUETA MARIA DE SOUZA - ESPÓLIO, JANDIRA 

MARIA DE SOUZA, JUSSARA MARIA MIRANDA BERGO, MARIA 

APARECIDA MIRANDA DE SOUZA, GERALDA MIRANDA RODRIGUES, 

ERINALDO MIRANDA DE SOUZA, ERIVALDO SOUZA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução 

do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno os requerentes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 157487 Nr: 4625-69.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODONTOCLIN COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ODONTOLÓGICOS LTDA, DENTAL ALTA MOGIANA- COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DALL STELLA COSTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO DE OLIVEIRA SPANO - 

OAB:314472, DIEGO GUTIERREZ DE MELO - OAB:MT / 9.231-B, MURILO 

CINTRA RIVALTA DE BARROS - OAB:208267/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, MARCIA REGINA GONÇALVES CROSARA 

ABRAHÃO - OAB:MT/10640

 Vistos etc.

1. Previamente à homologação do acordo de fls. 377/380, determino a 

intimação da parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize sua representação processual, uma vez que o advogado 

subscritor do acordo e os advogados subscritores das peças de fls. 

383/384 não possuem instrumento procuratório nos autos ou, 

alternativamente, para que um dos advogados constituídos nos autos (fl. 

20) ratifique o acordo de fls. 377/380.

2. Outrossim, considerando que já decorreu o prazo assinalado para 

cumprimento da obrigação, determino a intimação do exequente Diego 

Gutierrez de Melo, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se 

houve ou não o cumprimento integral do acordo, consignando-se que a 

inércia ensejará na presunção de pagamento integral do débito e 

consequente extinção do feito em relação a Odontoclin Com. Prod. Odont. 

Ltda. e Diego Gutierrez de Melo.

3. Consigno, por oportuno, a impossibilidade de baixa da restrição junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que levada a efeito também 

em razão do deferimento do pleito da exequente Dental Alta Mogiana (fl. 

364), a qual não integra a convenção formulada entre as partes.

4. Sem prejuízo das determinações acima, intime-se a executada Dental 

Alta Mogiana – Comércio de Produtos Odontológicos Ltda., por meio de 

seus procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

oportunidade em que deverá apresentar cálculo atualizado do débito, sob 

pena de arquivamento do feito.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 272787 Nr: 11522-40.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME BONVECHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPÉS - 

OAB:OAB/MT 15005-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente e por meio de seu advogado, 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 

1º).

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a parte ré, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de preclusão.

3. Caso a parte autora não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a parte ré, nos 

termos do item "2" da presente decisão.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 220015 Nr: 18350-23.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR LUIZ ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BW AGRONEGÓCIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na 

pessoa de seu advogado constituído nos autos, caso tenha procurador 

constituído nos autos; b. por carta com aviso de recebimento, caso seja 

representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador 

constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital 

na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase de conhecimento – 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, 

em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.

2. Se o(a,s) executado(a,s) não efetuar(em) o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, intime-se o(a) exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, 

acrescido de eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de 

mandado de penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

3. Após a juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito atualizado, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

4. Com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, sob pena de arquivamento.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 174943 Nr: 10472-18.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO MANHAGUANHA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 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

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução e, por 

conseguinte, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código 

de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se com as anotações 

necessárias, bem como traslade-se fotocópia da presente sentença para 

os autos principais (Cód. 172458) e, em seguida, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158189 Nr: 5358-35.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGONESE & CIA LTDA, VANDERLEI 

ANGONESE, ROBERTA LOPES ROSSANI PRESSOTO, LUCAS GUSTAVO 

BRAGA PRESOTTO, RUTE NUNES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HUNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9546-A-MT, FERNANDO MENDES NEITZKE - OAB:8234, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-A/MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:MT - 8196 / O, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - 

OAB:9769/MT

 Vistos etc.1. Defiro os pedidos formulados às fls. 184/185.2. Com 

fundamento no art. 845, § 1º, do Código de Processo Civil, lavre-se termo 

de penhora da fração ideal, que corresponde a 50% (cinquenta por 

cento), do imóvel descrito na matrícula n. 12.868, registrada junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, de 

copropriedade dos executados Roberta Lopes Rossani Presoto e Lucas 

Gustavo Braga Presotto (fls. 188/189), observando-se os requisitos 

constantes no art. 838 do Código de Processo Civil.2.1. Nomeio a 

executada Roberta Lopes Rossani Presoto fiel depositária do imóvel 

penhorado (art. 840, § 2º, Código de Processo Civil).2.2. Com fundamento 

no art. 844 do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a averbação da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, sob pena de 

desconstituição da penhora.3. Cumpridas as determinações acima, 

intimem-se os executados Roberta Lopes Rossani Presoto e Lucas 

Gustavo Braga Presotto, por meio de seus advogados constituídos, para, 

querendo, se manifeste acerca da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, na forma do art. 841, § 1°, do Código de Processo 

Civil.3.1. Intime-se, ainda, Rossana Lopes Rossani, coproprietária do 

imóvel, por carta com aviso de recebimento, para que, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da penhora, sob pena de 

preclusão.3.2. Deverá a Sra. Gestora Judiciária certificar o decurso do 

prazo do item “3” e “3.1.”, com ou sem manifestação.4. Na sequência, 

expeça-se carta precatória para que seja procedida a avaliação do imóvel 

penhorado por meio de oficial de justiça (art. 870, Código de Processo 

Civil)(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172458 Nr: 7718-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MANHAGUANHA-ME, JULIANO 

MANHAGUANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder a penhora via sistema 

Bacenjud, pois os valores encontrados em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) aos executados são irrisórios, conforme se infere às fls. 

46/47, acolho o pedido de fls. 82/84 e, por conseguinte, passo a localizar 

bens em nome da parte executada junto ao sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome dos executados, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois não 

foram localizados veículos de propriedade da parte executada, conforme 

extrato em anexo.

3. Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 232865 Nr: 7381-12.2015.811.0015

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA BONETTI DE SANTANA MILAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - 

OAB:OAB/MT.17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos formulados na petição de fl. 86 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço da ré Fabiana Bonetti 

de Santana Milan e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos 

emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte requerida, nos moldes da decisão de fls. 38/38-verso.

 2.1. Consigno que a liminar de busca e apreensão foi devidamente 

cumprida, consoante fls. 64/66.

3. Restando infrutíferas as diligências do item “2”, intime-se a parte autora, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011176-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BIAZAO BASSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIAS ROBERTO PELIZON (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011176-04.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

ADAO BIAZAO BASSO REU: ENEIAS ROBERTO PELIZON Vistos etc. 

Considerando que numerário penhorado não garante o juízo e os sistemas 

de informação disponíveis ao Poder Judiciário não localizaram bens do 

devedor passíveis de penhora, bem como que o devedor se encontra em 
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local incerto e não sabido, determino a intimação do exequente para que 

indique o novo endereço do devedor no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Cumprida a determinação, expeça-se o competente 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a 

garantia da dívida. Quedando-se inerte ou restando infrutífera a diligência 

acima determinada, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano. Findo o prazo 

fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a correr o prazo 

de prescrição intercorrente, devendo os autos serem arquivados, até que 

o interessado se manifeste pelo prosseguimento do feito ou o executado 

requeira o reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 921 e §§ do 

NCPC). No mais, intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 7 de fevereiro de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008003-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SO COBRANCA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO UADY GOMES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008003-69.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

SO COBRANCA LTDA - ME RÉU: EURICO UADY GOMES Vistos etc. 1. 

Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem pagamento da dívida, 

conforme certidão de ID. 20029456 constituo de pleno direito título 

executivo judicial em favor da parte autora. 2. Por conseguinte, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 

701, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo proceder-se às 

retificações necessárias. 2.1. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito. 3. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 4. Na sequência, 

intime-se a parte executada para pagar a importância devida, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código de 

Processo Civil. Fica advertida a parte executada que o não pagamento, no 

prazo legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre 

o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

também sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código 

de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá 

ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, nos termos do 

art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5.1. Atente-se ao disposto no 

art. 525, caput”, do Código de Processo Civil. 6. Com a juntada do 

mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003690-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003690-31.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIO DE BARROS RÉU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005757-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA TREVISAN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REBOUCAS DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005757-66.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA LUCIA DA SILVA TREVISAN DE OLIVEIRA RÉU: RICARDO 

REBOUCAS DE SOUZA Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005757-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA TREVISAN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REBOUCAS DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005757-66.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA LUCIA DA SILVA TREVISAN DE OLIVEIRA RÉU: RICARDO 

REBOUCAS DE SOUZA Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003692-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SASSI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito das diligências solicitadas pelo Oficial de Justiça conforme ID 

18831829, no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia de 

complementação de diligência – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior repasse ao oficial de justiça, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1008372-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CHICARELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008372-29.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

MAURI CHICARELLI EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. 

Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por MAURI 

CHICARELLI em face do BANCO ITAUCARD S/A. Alega que nos autos da 

ação de busca e apreensão sob o nº 1012229-20.2018.8.11.0015, o 

executado foi condenado a “proceder com à restituição do veículo 

Chevrolet Prisma, placa QBY4211 ao réu, sob pena de multa que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento desta ordem limitada a 

30 dias”. Afirma que o executado não cumpriu a referida decisão, deste 

modo, requer o cumprimento da sentença para que o executado efetue o 

pagamento da multa fixada, bem como perdas e danos. É o relato do 

necessário. Decido. Compulsando os autos da ação de busca e 

apreensão, nº 1012229-20.2018.8.11.0015, verifico que o exequente já 

requereu o cumprimento de sentença naqueles autos. Por conseguinte, o 

artigo 523 do CPC, estabelece que a execução da sentença dar-se-á nos 

próprios autos da ação originária, na forma de cumprimento de sentença. 

Diante disso, indefiro a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução 

de mérito, o que faço, respectivamente, com fundamento nos artigos 330, 

I, 485, I e 290 todos do Código de Processo Civil, e por via de 

consequência, cancelo a distribuição. Deixo de condenar em custas, pois 

não houve o recebimento da inicial. Com o trânsito em julgado, observadas 

as formalidades legais, arquivem-se com as cautelas de estilo. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008229-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANDRE HOBOLD (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008229-40.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP 

REQUERIDO: MARCIO ANDRE HOBOLD Vistos etc. 1. Trata-se de “AÇÃO 

ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO” ajuizada por FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

COMUNITÁRIA DE SINOP em face de MÁRCIO ANDRÉ HOBOLD. 1.1. A 

inicial veio acompanhada de documentos. 1.2. Em decisão constante no ID. 

21297986 foi determinada a intimação da parte autora para que 

emendasse a inicial, esclarecendo qual procedimento pretendia, tendo em 

vista a incompatibilidade de ritos, nos termos do art. 327, § 1º, III, do CPC. 

1.3. No ID. 22231014 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação 

da parte autora. É O BREVE RELATO. DECIDO. 2. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada, por meio de seu 

advogado constituído, para que emendasse a inicial, no entanto, não o fez. 

2.1. Nesse contexto, o artigo 321 do Código de Processo Civil, dispõe que: 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” 2.2. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, 

inciso IV e artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil INDEFIRO 

A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do 

Código de Processo Civil. 3. Deixo de condenar em custas e honorários de 

sucumbência, pois não houve o recebimento da inicial. 4. P.R.I.C. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008306-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA F & M MARTINS EIRELI - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA BRAGA CAVALCANTE OAB - SP411009 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008306-49.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: MADEIREIRA F & M MARTINS EIRELI - ME EMBARGADO: 

DMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP Vistos etc. 

Trata-se de embargos à execução que Madeireira F & M Martins EIRELI-ME 

move contra DMAR Indústria e Comércio de Madeiras Ltda-EPP. 

Compulsando os autos, verifico que a embargante distribuiu o presente 

feito no intuito de insurgir-se contra o processo nº 

1004752-09.2018.8.11.0015. Ocorre que o referido processo é uma ação 

monitória, a qual é regida pelos artigos 700 e seguintes do Código de 

Processo Civil, o qual dispõe em seu art. 702 que “independentemente de 

prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no 

prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória”. Conforme se 

depreende, houve equívoco por parte da embargante ao distribuir 

Embargos de Execução quando a defesa cabível era a de Embargos 

Monitórios. Desta feita, considerando que é entendimento consolidado na 

jurisprudência dos Tribunais que o ajuizamento de Embargos à Execução 

ao invés de Embargos Monitórios é considerado erro grosseiro 

insuscetível de fungibilidade, o indeferimento da inicial é medida que se 

impõe. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

MONITÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO 

CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Houve equívoco por parte do Apelante ao 

apresentar Embargos de Execução quando a defesa cabível era a de 

Embargos Monitórios. 2. Já é entendimento consolidado na jurisprudência 

dos Tribunais que o ajuizamento de Embargos à Execução ao invés de 

Embargos Monitórios é considerado erro grosseiro insuscetível de 

fungibilidade. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo não 

recebimento da petição, pois a apresentação da defesa foi devidamente 

oportunizada pelo Juízo, não vindo a se concretizar em razão de descuido 

da parte interessada. 4. Apelação Cível conhecida e improvida. (TJ-PI - 

AC: 00003140720158180110 PI, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, 

Data de Julgamento: 27/02/2018, 1ª Câmara Especializada Cível) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PLEITO DE CONVERSÃO PARA EMBARGOS À MONITÓRIA. 

NÃO CONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE 

E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO 

DO PROCEDIMENTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. 

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 03058556520138050146, Relator: Marielza 

Maués Pinheiro Lima, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

13/11/2018) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. 

FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO 

CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Houve equívoco por parte do Apelante ao 

apresentar Embargos de Execução quando a defesa cabível era a de 

Embargos Monitórios. 2. Já é entendimento consolidado na jurisprudência 

dos Tribunais que o ajuizamento de Embargos à Execução ao invés de 

Embargos Monitórios é considerado erro grosseiro insuscetível de 

fungibilidade. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo não 

recebimento da petição, pois a apresentação da defesa foi devidamente 

oportunizada pelo Juízo, não vindo a se concretizar em razão de descuido 

da parte interessada. 4. Apelação Cível conhecida e improvida. (TJ-PI - 

AC: 00003140720158180110 PI, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, 

Data de Julgamento: 27/02/2018, 1ª Câmara Especializada Cível) Pelo 

exposto, com fundamento no art. 330, III c/c art. 485, I e IV, ambos do CPC, 

indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de 

mérito. Custas pela embargante. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquive-se com as cautelas de estilo. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
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Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007985-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MELLENBERGS LOFFI (AUTOR(A))

MARCIO MELLENBERGS LOFFI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007985-14.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARCIO MELLENBERGS LOFFI, MARCIO MELLENBERGS LOFFI RÉU: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. MARCIO MELLENBERGS LOFFI e MARCIO 

MELLENBERGS LOFFI, insurgindo contra a ação de execução que lhe 

propôs o BANCO BRADESCO, ofereceram os presentes Embargos à 

Execução. Decido. Conforme certificado no ID. 24345400, os presentes 

embargos são intempestivos, pois o mandado de citação foi juntado à 

ação executiva em 13/05/2019, enquanto que os presentes embargos 

foram protocolados somente em 05/06/2019. Desta forma, tenho que o 

prazo para oposição dos embargos findou-se em 03/06/2019, e como os 

presentes foram opostos somente em data de 05/06/2019, resta cristalina 

sua intempestividade, razão pela qual deles não conheço, julgando extinto 

o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 918, I, do C.P.C. 

Custas pelos embargantes. Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia 

desta sentença para os autos principais e prossiga a execução em seus 

ulteriores termos. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Sinop/MT, 19 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006971-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ERLEI MENEGUITTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006971-92.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME RÉU: LUIS ERLEI MENEGUITTE 

Vistos etc. 1. Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem 

pagamento da dívida, conforme certidão de ID. 24802511 constituo de 

pleno direito título executivo judicial em favor da parte autora. 2. Por 

conseguinte, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo 

proceder-se às retificações necessárias. 2.1. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 3. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 4. Na 

sequência, intime-se a parte executada para pagar a importância devida, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código 

de Processo Civil. Fica advertida a parte executada que o não pagamento, 

no prazo legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) também sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que 

deverá ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, nos 

termos do art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5.1. Atente-se ao 

disposto no art. 525, caput”, do Código de Processo Civil. 6. Com a juntada 

do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006795-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006795-16.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

POLIMIX CONCRETO LTDA RÉU: JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI - 

ME Vistos etc. 1. Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem 

pagamento da dívida, conforme certidão de ID. 24917564 constituo de 

pleno direito título executivo judicial em favor da parte autora. 2. Por 

conseguinte, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo 

proceder-se às retificações necessárias. 2.1. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 3. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 4. Na 

sequência, intime-se a parte executada para pagar a importância devida, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código 

de Processo Civil. Fica advertida a parte executada que o não pagamento, 

no prazo legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) também sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que 

deverá ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, nos 

termos do art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5.1. Atente-se ao 

disposto no art. 525, caput”, do Código de Processo Civil. 6. Com a juntada 

do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011837-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLISON HENRIKE DE MORAIS 01254452109 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011837-80.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. RÉU: WELLISON 

HENRIKE DE MORAIS Vistos etc. 1. Inicialmente, não havendo embargos 

monitórios nem pagamento da dívida, conforme certidão de ID. 24918547 

constituo de pleno direito título executivo judicial em favor da parte autora. 

2. Por conseguinte, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, 

nos termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo 

proceder-se às retificações necessárias. 2.1. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 3. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 4. Na 

sequência, intime-se a parte executada para pagar a importância devida, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código 

de Processo Civil. Fica advertida a parte executada que o não pagamento, 

no prazo legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) também sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que 

deverá ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 
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tantos bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, nos 

termos do art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5.1. Atente-se ao 

disposto no art. 525, caput”, do Código de Processo Civil. 6. Com a juntada 

do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004647-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004647-32.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CECILIA DA SILVA RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004647-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004647-32.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CECILIA DA SILVA RÉU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000102-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON HEITOR DOS SANTOS (REQUERIDO)

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000102-79.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BANCO DO 

BRASIL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS POLO PASSIVO: MILTON HEITOR DOS SANTOS e outros 

FINALIDADE: Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) 

dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de citação, no bairro Residencial Sul, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – emissão de guia - diligência (1º grau) – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção simular guia e, após em gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ. . Sinop, 7 de fevereiro de 

2020 Vania Maria Nuns da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003692-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SASSI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito das diligências solicitadas pelo Oficial de Justiça conforme ID 

18831829, no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia de 

complementação de diligência – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior repasse ao oficial de justiça, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010600-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010600-11.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES 

REQUERIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Vistos etc. 1. Considerando a 

composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 840 do Código 

Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 19198473). 2. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. 3. Custas pela requerida e honorários advocatícios nos termos do 

acordo. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos 

do artigo 90, § 3º, do CPC. 4. P.R.I.C. Considerando a desistência do prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010600-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010600-11.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES 

REQUERIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Vistos etc. 1. Considerando a 
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composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 840 do Código 

Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 19198473). 2. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. 3. Custas pela requerida e honorários advocatícios nos termos do 

acordo. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos 

do artigo 90, § 3º, do CPC. 4. P.R.I.C. Considerando a desistência do prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007443-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PERES AUSSEK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOS SANTOS GONCALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007443-30.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

OSMAR PERES AUSSEK RÉU: RAFAEL DOS SANTOS GONCALVES Vistos 

etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA C/C PEDIDO LIMINAR e DANOS MORAIS” ajuizada por OSMAR 

PERES AUSSEK contra RAFAEL DOS SANTOS GONÇALVES. Entre um ato 

e outro, as partes, por petição de ID. 19879983, informaram que se 

compusera amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão da ação. Diante disso, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID. 19879983, nos 

precisos termos do avençado, e, consequentemente, julgo extinta a fase 

de conhecimento, art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Considerando que 

as partes nada pactuaram acerca das custas, estas despesas serão 

divididas igualmente, nos termos do artigo 90, § 2º, do Código de Processo 

Civil, sendo suspensa a cobrança com relação ao Autor, ante o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ID. 17104374. 

Honorários advocatícios pelas partes. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e, em seguida, diante do descumprimento do acordo, ID. 

21770607, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Na sequência, intime-se a parte 

executada para pagar a importância devida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 523, “caput”, do Código de Processo Civil. Fica 

advertida a parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) também sobre o 

débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá ser certificado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado, nos termos do art. 523, § 3º, 

do Código de Processo Civil. Atente-se ao disposto no art. 525, caput”, do 

Código de Processo Civil. Com a juntada do mandado de penhora e 

avaliação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos, sob pena de arquivamento. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007443-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PERES AUSSEK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOS SANTOS GONCALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007443-30.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

OSMAR PERES AUSSEK RÉU: RAFAEL DOS SANTOS GONCALVES Vistos 

etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA C/C PEDIDO LIMINAR e DANOS MORAIS” ajuizada por OSMAR 

PERES AUSSEK contra RAFAEL DOS SANTOS GONÇALVES. Entre um ato 

e outro, as partes, por petição de ID. 19879983, informaram que se 

compusera amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão da ação. Diante disso, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID. 19879983, nos 

precisos termos do avençado, e, consequentemente, julgo extinta a fase 

de conhecimento, art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Considerando que 

as partes nada pactuaram acerca das custas, estas despesas serão 

divididas igualmente, nos termos do artigo 90, § 2º, do Código de Processo 

Civil, sendo suspensa a cobrança com relação ao Autor, ante o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ID. 17104374. 

Honorários advocatícios pelas partes. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e, em seguida, diante do descumprimento do acordo, ID. 

21770607, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Na sequência, intime-se a parte 

executada para pagar a importância devida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 523, “caput”, do Código de Processo Civil. Fica 

advertida a parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) também sobre o 

débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá ser certificado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado, nos termos do art. 523, § 3º, 

do Código de Processo Civil. Atente-se ao disposto no art. 525, caput”, do 

Código de Processo Civil. Com a juntada do mandado de penhora e 

avaliação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos, sob pena de arquivamento. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005622-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE SCHORR FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005622-88.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: DANIELE SCHORR 

FERNANDES Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por LOTEADORA ASSAI S/S LTDA em face de 

DANIELE SCHORR FERNANDES, visando o recebimento de crédito oriundo 

de um contrato de compra e venda de um imóvel. Juntou documentos (Ids. 

13451933/13454775). Recebida a inicial, foi determinada a citação da 

parte executada (Id. 13673712). Devidamente citada (Id. 15134593), a 

executada opôs embargos à execução (Id. 15508217). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Preliminarmente, cumpre destacar que são cabíveis os embargos 

à execução desde que atendidos os requisitos dos art. 914 e 915 do 

Código de Processo Civil. O art. 914, § 1º, do CPC determina que “os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado”, pois, conforme ensinamento de Araken de Assis, “o exercício 

da ação de embargos gera uma relação processual, paralela à execução 

autônoma e discernível. Por óbvio, esta nova relação possui os seus 

próprios elementos de existência, requisitos de validade e fatores de 

eficácia”.[1] Logo, inadmissível os embargos apresentados no bojo da 

própria execução, por contrariar o citado dispositivo processual. No 

entanto, a mais recente jurisprudência do E. TJ/MT segue no sentido de 

que o equívoco do devedor em protocolar os embargos no bojo da 

execução se trata de mero erro material, escusável e passível de 

correção, uma vez que a defesa foi apresentada dentro do prazo legal e 

preencheu os requisitos a ela inerentes, devendo ser determinado o seu 

desentranhamento e autuação em apartado. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA PROTOCOLADA NOS 

AUTOS DA EXECUÇÃO, E NÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA – PEDIDO 
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PARA AUTUAÇÃO EM APENSO - ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA 

EFETIVIDADE PROCESSUAL – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA - 

POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – 

CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E INSTRUÇÃO 

DO FEITO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se a petição 

dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no 

bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu 

desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a 

pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, 

sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que 

melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em 

que garante o direito de defesa do executado. (Ap 

1004183-87.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 03/07/2018). Diante do exposto, determino que a Srª 

Gestora proceda o cancelamento/exclusão dos ID. 15508216, ID. 

15508217, ID. 15508219, ID. 15508221, ID. 15508224 e ID. 15508225, e 

concedo o prazo de cinco dias, para que a executada proceda à 

distribuição por dependência, em autos apartados dos embargos à 

execução. Por conseguinte, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal [1] 

ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 20. ed. rev., atual. e ampli.. São 

Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1628.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005622-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE SCHORR FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005622-88.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: DANIELE SCHORR 

FERNANDES Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por LOTEADORA ASSAI S/S LTDA em face de 

DANIELE SCHORR FERNANDES, visando o recebimento de crédito oriundo 

de um contrato de compra e venda de um imóvel. Juntou documentos (Ids. 

13451933/13454775). Recebida a inicial, foi determinada a citação da 

parte executada (Id. 13673712). Devidamente citada (Id. 15134593), a 

executada opôs embargos à execução (Id. 15508217). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Preliminarmente, cumpre destacar que são cabíveis os embargos 

à execução desde que atendidos os requisitos dos art. 914 e 915 do 

Código de Processo Civil. O art. 914, § 1º, do CPC determina que “os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado”, pois, conforme ensinamento de Araken de Assis, “o exercício 

da ação de embargos gera uma relação processual, paralela à execução 

autônoma e discernível. Por óbvio, esta nova relação possui os seus 

próprios elementos de existência, requisitos de validade e fatores de 

eficácia”.[1] Logo, inadmissível os embargos apresentados no bojo da 

própria execução, por contrariar o citado dispositivo processual. No 

entanto, a mais recente jurisprudência do E. TJ/MT segue no sentido de 

que o equívoco do devedor em protocolar os embargos no bojo da 

execução se trata de mero erro material, escusável e passível de 

correção, uma vez que a defesa foi apresentada dentro do prazo legal e 

preencheu os requisitos a ela inerentes, devendo ser determinado o seu 

desentranhamento e autuação em apartado. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA PROTOCOLADA NOS 

AUTOS DA EXECUÇÃO, E NÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA – PEDIDO 

PARA AUTUAÇÃO EM APENSO - ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA 

EFETIVIDADE PROCESSUAL – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA - 

POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – 

CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E INSTRUÇÃO 

DO FEITO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se a petição 

dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no 

bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu 

desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a 

pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, 

sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que 

melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em 

que garante o direito de defesa do executado. (Ap 

1004183-87.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 03/07/2018). Diante do exposto, determino que a Srª 

Gestora proceda o cancelamento/exclusão dos ID. 15508216, ID. 

15508217, ID. 15508219, ID. 15508221, ID. 15508224 e ID. 15508225, e 

concedo o prazo de cinco dias, para que a executada proceda à 

distribuição por dependência, em autos apartados dos embargos à 

execução. Por conseguinte, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal [1] 

ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 20. ed. rev., atual. e ampli.. São 

Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1628.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012101-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON FAZOLIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012101-34.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: ROBISON FAZOLIN Vistos etc. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado nos autos, ID. 21218164. 2. Por conseguinte, nos 

termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito até o 

cumprimento integral da obrigação e, considerando o prazo final estipulado 

para o cumprimento (20/06/2020), com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, 

interpretado extensivamente, determino o arquivamento provisório dos 

autos, até ulterior manifestação da parte interessada. 3. Decorrido o 

prazo, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará 

na presunção do cumprimento integral da obrigação e, consequente 

extinção do feito pelo pagamento (CPC, art. 924, II). 4. Proceda-se a baixa 

no relatório estatístico das atividade forenses, mantendo em aberto na 

Distribuição. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 

14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010926-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALEXANDRE MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010926-05.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: RAFAEL 

ALEXANDRE MARTINS Vistos etc. 1. Considerando que já houve a 

realização de busca de endereço do réu através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário, ID. 17321802/17321805, 

indefiro o pedido de ID. 18924733. 2. Por conseguinte, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de cinco dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. 3. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007092-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BORDINHAO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIO APARECIDO PINTO OAB - SP348656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007092-57.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

JEFFERSON BORDINHAO DE JESUS RÉU: SPE - ATALAIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, A M 3 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005643-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR LUIS ALESSIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005643-64.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI RÉU: ADAIR LUIS ALESSIO 

Vistos etc. 1. Considerando que os documentos carreados aos autos não 

se mostram suficientes para análise do pleito à gratuidade de justiça, nos 

termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determino a intimação 

Réu/Reconvinte para, querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos 

autos o preenchimento dos pressupostos legais para concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento da justiça 

gratuita. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012108-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

RENAN GARCIA BRUSCAGIN OAB - MT20665/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA VAZ HORSTER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012108-26.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: SANDRA CRISTINA VAZ 

HORSTER Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 19881526. 2. Por 

conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação e, 

considerando o prazo final estipulado para o cumprimento (10/05/2024), 

com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, 

determino o arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação 

da parte interessada. 3. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, consignando que a inércia ensejará na presunção do 

cumprimento integral da obrigação e, consequente extinção do feito pelo 

pagamento (CPC, art. 924, II). 4. Proceda-se a baixa no relatório estatístico 

das atividade forenses, mantendo em aberto na Distribuição. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012138-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI OAB - MT24152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA POZZER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012138-27.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARTINS & MARTINS LTDA RÉU: DEBORA CRISTINA POZZER Vistos etc. 

1. Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem pagamento da 

dívida, conforme certidão de ID. 20830891 constituo de pleno direito título 

executivo judicial em favor da parte autora. 2. Por conseguinte, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 

701, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo proceder-se às 

retificações necessárias. 2.1. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito. 3. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e, em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 4. Na sequência, 

intime-se a parte executada para pagar a importância devida, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código de 

Processo Civil. Fica advertida a parte executada que o não pagamento, no 

prazo legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre 

o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

também sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código 

de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá 

ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, nos termos do 

art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5.1. Atente-se ao disposto no 

art. 525, caput”, do Código de Processo Civil. 6. Com a juntada do 

mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008764-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABANO CONVENIENCIAS LTDA - ME (REU)

ANTONIO CAMILO DE AMARAL FILHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008764-03.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ITAU 

UNIBANCO S/A RÉU: CUIABANO CONVENIENCIAS LTDA - ME, ANTONIO 

CAMILO DE AMARAL FILHO Vistos, etc... Citem-se os réus para que 

efetuem o pagamento do débito, devidamente acrescido de 5% de 

honorários advocatícios, ou ofereçam embargos, tudo no prazo de 15 

dias, art. 701 e 702 do referido diploma. Faça constar no mandado que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, os devedores poderão 

requerer que lhe sejam permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês, art. 701, § 5º do CPC. Ficam advertidos que se no referido prazo não 

oferecerem embargos, o mandado de citação converter-se-á em título 

executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo pagamento no prazo 

legal, os réus serão isentos do pagamento de custas processuais, art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 138 de 303



701, § 1º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002579-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRIO HERDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002579-80.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALMIRIO HERDT RÉU: INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA Vistos etc. 1. 

Intime-se o autor, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste sobre os embargos monitórios de ID. 

21616979. 2. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 3. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 8 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007997-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR MESSIAS LIMA DOS REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007997-96.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ARTUR MESSIAS LIMA 

DOS REIS Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 2. Não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal da 

parte autora, consignando as mesmas advertências. 3. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 

de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000581-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METROPOLITANA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOSE CARLOS FABRICIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000581-77.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: METROPOLITANA IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA LTDA - ME, JOSE CARLOS FABRICIO DOS SANTOS 

Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 20725791. 2. Por 

conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação e, 

considerando o prazo final estipulado para o cumprimento (03/03/2020), 

com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, 

determino o arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação 

da parte interessada. 3. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, consignando que a inércia ensejará na presunção do 

cumprimento integral da obrigação e, consequente extinção do feito pelo 

pagamento (CPC, art. 924, II). 4. Proceda-se a baixa no relatório estatístico 

das atividade forenses, mantendo em aberto na Distribuição. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012889-48.2017.8.11.0015

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:

CERAMICA MARILIN LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012889-48.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: CERAMICA MARILIN LTDA - EPP 

Vistos etc. 1. Considerando que já houve a busca de bens em nome da 

executada através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, conforme 

ID. 17620156/17620158, indefiro o pedido de ID. 19928956. 2. Por 

conseguinte, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001152-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

NILMA CABRAL PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001152-77.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA, NILMA CABRAL PEREIRA DE SOUZA 

RÉU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. 1. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001152-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

NILMA CABRAL PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001152-77.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA, NILMA CABRAL PEREIRA DE SOUZA 

RÉU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. 1. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de dezembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153102 Nr: 1138-91.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, CARLOS 

ROBERTO ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, 

ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, VERÔNICA TEREZINHA ZIMPEL, 

EDILEIZA LIMA ZIMPEL, INDIRA SANTOS DE ARAÚJO ZIMPEL, MARISTELA 

DE FÁTIMA ZIMPEL, IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT, MARCOS EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - 

OAB:13430-A, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDNA DE ARAUJO 

DANTAS HENKES, para devolução dos autos nº 1138-91.2011.811.0015, 

Protocolo 153102, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166989 Nr: 1823-64.2012.811.0015

 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: ANGELO CARLOS MARONEZZI, GLEICE MATOS 

MARONEZZI, EDSON MARCOS MELOZZI, CELIA DA SILVA RODRIGUES, 

JOSÉ MARONEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO 

MONTEIRO GARCIA - OAB:12.943/SC, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 - MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADENILSON DE 

DEUS CORREIA, para devolução dos autos nº 1823-64.2012.811.0015, 

Protocolo 166989, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184341 Nr: 5417-52.2013.811.0015

 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: ROSINHA APARECIDA FURLANETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT - BFB LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:OAB/MG 66493, ROSANA FARTO ROTTA - OAB:190.494/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOCILÉIA FERREIRA 

SILVA, para devolução dos autos nº 5417-52.2013.811.0015, Protocolo 

184341, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000363-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EROTILDE FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000363-44.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: EROTILDE 

FERREIRA DE ALMEIDA Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de 

medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no 

contrato firmado entre as partes. 1.2. Com a inicial, foram apresentados os 

devidos documentos. É o breve relatório. Fundamento e decido: 2. 

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi devidamente instruída 

com o contrato (ID 28211536/28211539), comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. 

Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada por instrumento de protesto ID. 28640804. 3. Deste 

modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo § 2º, do art. 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com 

fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo parcialmente os 

pedidos liminares e, em consequência, determino a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. 5.1. Por ocasião do cumprimento do mandado, a 

parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos 

(art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. Consigno que os atos 

processuais para cumprimento do item 04 poderão realizar-se nos termos 

do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se a parte requerida, que 

poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na 

inicial, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 4 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010572-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE SALETE CAMIANSKI (EMBARGANTE)

JOSE TUSKI CAMIANSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1010572-77.2017.8.11.0015 

EMBARGANTE: JOSE TUSKI CAMIANSKI, IVONE SALETE CAMIANSKI 

EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA SA Vistos, etc... Em consulta aos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que os 

embargantes são proprietários de vários imóveis, além de terem declarado 

possuir uma voluptuosa disponibilidade financeira em espécie, razão pela 

qual indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Com o 

fundamento no art. 98, § 6º do CPC, defiro o pedido de parcelamento das 

custas processuais em 06 (seis) parcelas. Intimem-se os embargantes 

para que procedam ao pagamento das custas processuais, em 06 (seis) 

parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 05 (cinco) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, art. 290, do CPC. 

Se tempestivos, recebo os presentes embargos, no entanto, não estando 

seguro o Juízo e ausentes os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do 

CPC, deixo de conceder-lhes o efeito suspensivo. Certifique-se nos autos 

principais, e prossiga a execução em seus ulteriores termos. Intime-se o 

embargado, na pessoa do seu advogado, para que no prazo de 15 

(quinze) dias ofereça resposta, fazendo-me conclusos os autos para 

proferir sentença ou designar audiência de instrução e julgamento (art. 

920, CPC). Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 
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DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000780-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO STOLF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE CASSIA REIS SILVA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO (indicado na inicial), 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 07 de fevereiro de 2020. Laura Rondon – 

Gestora Judiciária em substituição.

Despacho Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1015375-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATIAS MAMORU NOGATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1015375-35.2019.8.11.0015 O requerente pretende a 

liquidação provisória de sentença da Ação Civil Pública sob o nº 

94.0008514-1, em trâmite na 3ª Vara Federal/DF, em face do Banco do 

Brasil S.A, alegando que os parâmetros para a apuração do quantum 

debeatur já se encontram definidos no próprio título judicial, sendo 

necessário, no entanto, que o banco traga aos autos os extratos 

bancários da operação para a confirmação do percentual da correção 

monetária, taxa de juros remuneratórios, seguro Proagro, se cobrado ou 

não, de forma a complementá-los ou readequá-los. Indicou, na 

oportunidade, o valor do débito no importe de R$ 612.107,86 (seiscentos e 

doze mil cento e sete reais e oitenta e seis centavos). Neste contexto, o 

valor da causa deve observar o proveito econômico buscado pelo 

requerente, notadamente porque indicou, com precisão, qual o valor que 

pretende receber. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. Na fase de 

cumprimento de sentença, o valor atribuível à causa deverá corresponder 

ao benefício econômico pretendido, com o devido recolhimento das 

custas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70067285973 RS, Relator: 

Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 27/01/2016, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

29/01/2016)”. Dessa forma, diante do poder-dever do juiz, conforme 

dispõe o §3º do artigo 292 do CPC, determino, de ofício, a correção do 

valor atribuído à causa, para o montante de R$ 612.107,86 (seiscentos e 

doze mil cento e sete reais e oitenta e seis centavos). Altere-se no 

sistema PJE. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxa judiciárias remanescentes, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Proceda-se às anotações necessárias no 

que tange à prioridade na tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e da CNGJ. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000932-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS CLAUDINO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1000932-45.2020.8.11.0015 Verifico que a parte autora 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido e, em conformidade com 

o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve a parte autora comprovar 

que não possui condições de efetuar o pagamento das custas/despesas 

processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte.” (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando comprovante de seus rendimentos mensais 

(holerite, declaração de imposto de renda, entre outros), sob pena de 

indeferimento da gratuidade.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001394-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAVARES COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REU)

LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS EIRELI - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DAHLSTROM HILKNER OAB - SP285465 (ADVOGADO(A))

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001394-07.2017.8.11.0015 Tendo em vista a impugnação 

das partes (id. 18139093 e 16265428) acerca da proposta de honorários 

apresentada no id. 16265428, intime-se o perito para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, informando se há possibilidade de diminuição do 
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valor proposto, ante o valor da obra que deverá ser objeto da pericia. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1005257-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS LAIER NOGUEIRA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

SMART TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT14698-O (ADVOGADO(A))

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a audiência designada nos autos não se realizará, 

ante a suspensão dos trabalhos dos conciliadores do CEJUSC, conforme 

Of. 088/2017/CEJUSC, arquivado na Secretaria. Assim, a audiência fica 

redesignada para o dia 19/02/2018, às 14 horas e será realizada pela 

Magistrada, na sala de audiência do Juízo. Ademais, a parte autora fica 

intimada a indicar dados bancários para a restituição do valor da 

remuneração do conciliador, caso já tenha feito o pagamento. Sinop-MT, 9 

de outubro de 2017 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 153672 Nr: 1728-68.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANOR SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUCART SAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código n.º 153672

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado 

ou, se não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos 

financeiros efetuada em 29/08/2019, no valor de R$ 306,75 (trezentos e 

seis reais e setenta e cinco centavos), junto ao Banco do Brasil.

A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

defiro o pedido de fls. 42, com relação à pesquisa de veículos em nome da 

parte executada RUCART SAND – CPF n. 185.321.280-68, por meio do 

Sistema RENAJUD, bem como quanto a pesquisa no sistema INFOJUD, a 

fim de proceder com a localização do executado.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 8516 Nr: 208-40.1992.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CLEOMAR HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LION FATURAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARD DUBOIS PAGH - 

OAB:71037/SP

 Ante o lapso temporal decorrido desde o pedido de suspensão (fls. 151), 

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

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 74670 Nr: 3068-23.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Defiro o pedido de fls. 304, determinando a intimação do Dr. Luiz Carlos 

Moreira de Negreiro, para que informe se ocorreu o óbito de seu 

constituído (José Tomasoni), no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, diga o exequente, em 05 (cinco) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 116558 Nr: 8920-23.2009.811.0015

 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: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069-A/MT, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 120. Expeça-se mandado para intimação do 

requerido, para que apresente Boletim de Ocorrência do roubo do veículo, 

no endereço indicado às fls. 120.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 120881 Nr: 58-29.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO convertida em AÇÃO DE 

EXECUÇÃO movida por BANCO FINASA BMC S/A em face de ELIANE 

BARBOSA DA SILVA, referente ao débito no valor de R$ 9.017,10 (nove 

mil dezessete reais e dez centavos).

Às fls. 65/66 foi concedida a liminar de busca e apreensão. Entretanto, 

não logrou-se êxito em efetuar a apreensão da motocicleta, bem como, da 

citação da requerida (fls. 72 e 91).

 Às fls. 99/100 a parte autora requereu a conversão da ação em 

execução, sendo deferido às fls. 101/102. Após, foi realizada pesquisas 

através dos sistemas PJE e Siel em busca de endereços diversos para a 

localização da executada.

Na petição de fls. 129, o exequente requereu a citação via postal no 

endereço encontrado. No entanto, a correspondência retornou com a 

alínea “não existe o número” (fls. 130verso). Às fls. 131, foi intimado 

através de seus advogados, para efetuar o recolhimento do valor da 

diligência para expedição de mandado, quedando-se inerte.

Às fls. 134, a parte autora foi intimada pessoalmente para dar andamento 

ao feito. Entretanto, deixou transcorrer prazo sem se manifestar, 

conforme certificado às fls. 135.

DECIDO.

Verifico que o processo está paralisado há mais de 04 (quatro) meses, 

por inércia do exequente que, devidamente intimado a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam.
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Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser 

extinto, consoante já se decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se 

falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se 

possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do 

Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono 

de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito (AgRg no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. 

FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, 

a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve 

sequer a instauração da relação processual. (...).” (STJ - AgRg no AREsp: 

399644 RO 2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/11/2013).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS 

DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015).

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Condeno o 

exequente ao pagamento das custas processuais.

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162548 Nr: 10328-78.2011.811.0015

 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: LINDOMAR AVELINO VENANCIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:MT/12.090-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER 

- OAB:14469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR

 Após o pagamentos das custas processuais, arquivem-se os autos, com 

as devidas baixas e anotações necessárias.

 Intime-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173633 Nr: 8866-52.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI JOTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 282/285.

Intime-se a parte executada, nos termos do art. 513, §2º, II, do CPC, para 

cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 176253 Nr: 11926-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR LUIZ DAL MASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:SP-166.349, GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - OAB:163.607/SP

 Verifico que o executado foi devidamente intimado para o cumprimento da 

obrigação (fls. 207). Entretanto, não efetuou o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 210) em 

nome do executado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS - CNPJ nº 09.263.012/0001-83, até o limite do 

crédito exequendo de (R$ 47.567,89 – quarenta e sete mil quinhentos e 

sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), o que faço com fulcro 

no artigo 854 do CPC.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 26259 Nr: 4388-50.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD, MML, AFD, RMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A, 

ROBSON KELM GUSMÃO - OAB:13402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT, RHUBIA ANTUNES SEGATO - OAB:17901

 Cuida-se de processo em fase de cumprimento da sentença, tendo como 

credor ESTANISLAU ADÃO HINTZ e como devedor ARISTEU DEPINÉ e 

MABRADE MADEREIRAS LTDA.

Às fls. 111/112 teve início o cumprimento de sentença, sendo deferido o 

seu processamento, às fls. 115/116.

Em busca de bens para saldar a dívida, às fls. 319/320, o exequente 

requereu a penhora no rosto dos autos que tramitam na 2º Vara Cível 

desta Comarca, sendo deferido seu pedido, às fls. 325, e realizada a 

penhora, às fls. 330.

Diante da informação do falecimento do executado Aristeu Depiné (fls. 

332), os autos foram suspensos pelo prazo de 30 (trinta) dias, para a 

regular substituição processual (fls. 338).

 Às fls. 351, foi determinada a citação dos herdeiros indicados pelo 

requerente. A parte autora foi intimada para se manifestar (fls. 358), uma 

vez quem as cartas de citação retornaram com a informação “ausente”. 

Contudo, quedou-se inerte (fls. 361).

Intimado através de seus advogados (fls. 361), e pessoalmente (fls. 367) 

para dar andamento no feito, o exequente deixou transcorrer prazo sem 

se manifestar, conforme certificado às fls. 368.
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 DECIDO.

Verifico que o processo está paralisado há mais de 09 (nove) meses, por 

inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam.

Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser 

extinto, consoante já se decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se 

falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se 

possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do 

Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono 

de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito (AgRg no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. 

FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, 

a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve 

sequer a instauração da relação processual. (...).” (STJ - AgRg no AREsp: 

399644 RO 2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/11/2013).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS 

DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015).

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Custas 

processuais na forma da sentença de fls. 87.

Transitada esta em julgado, comunique à 2º Vara Cível desta Comarca, da 

desconstituição da penhora realizada no rosto dos autos (nº 153887), 

conforme auto de penhora de fls. 330.

Após, pagas as custas, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169097 Nr: 4095-31.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIMARCIO DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:OAB/MT 12.684-A, RALFF HOFFMANN - 

OAB:262.453/SP

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento de sentença (fls. 248). Entretanto, quedou-se inerte.

 Assim, com fulcro no art. 782, §3º do CPC. Oficie-se ao Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome do 

executado em seus cadastros.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 279) em 

nome do executado GENIMARCIO DE MACEDO – CPF nº 818.267.611-87 

até o limite do crédito exequendo de R$ 76.805,35 (setenta e seis mil 

oitocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) o que faço com fulcro 

no artigo 854 do CPC.

Após, voltem-me conclusos para análise dos demais pedidos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179791 Nr: 583-06.2013.811.0015

 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): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS PAVEI 

LTDA ME, GUILHERME BELONI UGIONI, RAFAEL BELOLI UGIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Intime-se o exequente para apresentar planilha de débito atualizada, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 184.

Intime-se a parte executada, para cumprir a obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito. A intimação deve ser feita por edital, na 

forma, do art. 513, § 2o, IV, do CPC.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182593 Nr: 3565-90.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ROBERTO TRELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI ANTONIO BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718-MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 Tendo em vista que o requerido é beneficiário da justiça gratuita, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, cabendo à 

parte interessada requerer o desarquivamento, oportunamente.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 207981 Nr: 9421-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação. Entretanto quedou-se inerte, conforme 

certificado às fls. 120.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 
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Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls.126) em 

nome da parte executada MARCELO FERREIRA LIMA, CPF nº 

023.096.681-09, até o limite do crédito exequendo de R$ 16.023,44 

(dezesseis mil, vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) o que faço 

com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Após, serão analisados os demais requerimentos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 216235 Nr: 15823-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO, SORAIDE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276 mt, SORAIDE CASTRO - OAB:OAB/MT. 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ARENALES 

FRANCO - OAB:88395, ROBSON DA SANÇÃO LOPES - OAB:226.746/SP

 Ante a certidão de fls. 176, manifeste-se os requerentes, no prazo de 10 

(dias).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187257 Nr: 8476-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Ação de Execução, movida por Colonizadora Sinop s/a em 

face de Luiz Antonio Bueno.

Às fls. 81/85, a exequente informou que ocorreu a assunção da dívida por 

parte de Diderot dos Santos Bueno, o qual comprometeu-se a pagar o 

valor exequendo, de forma parcelada. Na oportunidade, requereu a 

homologação do acordo e suspensão do feito; bem como a substituição do 

polo passivo.

DECIDO.

A assunção de dívida é uma forma de transmissão de obrigações, 

consistente em um negócio jurídico por meio do qual um terceiro assume a 

obrigação do devedor primitivo frente ao credor, passando a ocupar o 

polo passivo, a qual se dá por duas formas: por expromissão ou por 

delegação.

A expromissão consiste em um contrato realizado pelo credor e o terceiro, 

sem a participação ou anuência do devedor, assumindo espontaneamente 

a obrigação de outrem. Já a delegação, consiste em um contrato 

celebrado entre devedor e o terceiro com concordância expressa do 

credor, não havendo que se falar em concordância do credor nos casos 

de expromissão, uma vez que é ele quem celebra o negócio.

Destarte, a diferença básica entre uma e outra é que, na expromissão, 

dispensa-se a intervenção do devedor originário, não necessitando de 

consentimento expresso do credor.

Assim, DEFIRO a substituição processual, pois a petição de fls.81/85, 

comprova que a presente demanda foi objeto de assunção de dívida por 

expromissão. Anote-se na D.R.A.

Outrossim, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às 

fls. 81/85, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do Processo nº 8476-48.2013.811.0015, até o pagamento da 

última parcela do débito.

 Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se 

a exequente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187559 Nr: 8811-67.2013.811.0015

 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: SINOP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Ante a desistência da prova pericial pela parte autora, intime o Banco Itau 

s/a para se manifestar, dizendo se persiste o interesse na prova, caso em 

que deverá depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157613 Nr: 4756-44.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME PRADELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VALMIR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PERIM DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 20.587

 Cumpra-se a determinação de fls. 88.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159541 Nr: 6845-40.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAS-SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTCM, MTC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação (fls. 62). Entretanto, quedou-se inerte.

 Assim, com fulcro no art. 782, §3º do CPC. Oficie-se ao Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome das 

executadas em seus cadastros.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 249) em 

nome das executadas MARISA TERESINHA COSTA ME – CNPJ nº 

00.074.225/0001-92 e MARISA TERESINHA COSTA - CPF nº 
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362.742.081-00, até o limite do crédito exequendo de R$ 596.286,10 

(quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e dez 

centavos) o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160622 Nr: 8041-45.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADRIANO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM MIZZANI 

SCHNEIDER CONTINI - OAB:OAB/MT 13.894

 Intime-se o Dr. Estevam Mizzani Schneider Contini para juntar procuração 

outorgada pelo executado e indicar o seu atual endereço, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 83539 Nr: 981-60.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MOREIRA DA SILVA, MARIA FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO GOETZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RODRIGO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.197-B, luciana werner - OAB:, LUCIANA WERNER 

BILHALVA - OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSER - 

OAB:MT/5915-B, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação (fls. 406), entretanto não efetuou o pagamento 

do débito (fls. 407).

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 410/412) 

em nome do executado ALESSANDRO GOETZ DE SOUZA, até o limite do 

crédito exequendo de R$ 490.066,53 (quatrocentos e noventa mil, 

sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos), o que faço com fulcro 

no artigo 854 do CPC, bem como, a pesquisa de veículos registrados em 

nome da executada, por meio do Sistema RENAJUD.

Do mesmo modo, determino a pesquisa, junto ao sistema INFOJUD, de 

modo a obter as três últimas declarações de imposto de renda do 

executado.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, voltem-me os autos conclusos para analise dos demais pedidos.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 82477 Nr: 10756-36.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DUBENA MOCKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que 

estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC.

Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme documentos 

fls. 139, apresentado nos autos.

Ademais, cumpra-se o parágrafo 2º (segundo) e 3º (terceiro) da 

determinação de fls. 135, sequencialmente.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 90875 Nr: 8231-47.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSERLEI DE SOUZA

 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:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

instrumento procuratório conferido ao Dr. Amandio Ferreira Tereso Junior, 

outorgando poderes para desistir, sob pena de não homologação.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 99630 Nr: 6633-24.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ZANATA POLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 426/428.

Intime-se a parte executada, nos termos do art. 513, §2º, II, do CPC, para 

cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 102407 Nr: 9383-96.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCAR MECÂNICA E INJEÇÃO ELETRONICA LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DE OLIVEIRA PINTO & CIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, 

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, NILTON ARRUDA 

MORENO - OAB:5415/MT, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - 

OAB:3499/MT

 Verifico que a parte devedora devidamente intimada para o cumprimento 

de sentença (fls. 544). Entretanto não efetuou o pagamento do débito.
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Assim, com fulcro no art. 782, §3º do CPC. Oficie-se ao Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome da 

executada em seus cadastros.

Outrossim, autorizo a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 545/546) 

em nome da executada A. DE OLIVEIRA PINTO E CIA – CNPJ nº 

08.704.457/0001-99 até o limite do crédito exequendo de R$ 55.187,22 

(cinquenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), 

o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 128994 Nr: 8209-81.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAESSO & DAGHETTI LTDA -ME, AGUINALDO 

JOSÉ BAESSO, CLEBERSON DAGHETTI, CLEUSIANE RESENDE CARPOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a ausência de entrega das cartas de citação em mãos próprias, 

determino a expedição de mandado de citação dos executados.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130458 Nr: 9674-28.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO AZUL AGROPASTORIL, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR SCHERER ALBANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO - OAB:25.273/O, ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - 

OAB:24613/O

 Verifico que o executado foi devidamente intimado para o cumprimento da 

obrigação. Entretanto, não efetuou o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 84) em 

nome do executado JUNIOR SCHERER ALBANI - CPF nº 055.691.049-41, 

até o limite do crédito exequendo de (R$ 15.564,14 – quinze mil quinhentos 

e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), o que faço com fulcro no 

artigo 854 do CPC.

Após, voltem-me conclusos para analise dos demais pedidos.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 245157 Nr: 15199-15.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI, LEIVES 

GILMAR PETRAZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - 

OAB:MT 14.003, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 186/187.

Intime-se a parte executada, nos termos do art. 513, §2º, II, do CPC, para 

cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 263736 Nr: 5816-76.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS ASSMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA ALVES MASSUCO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BARELLA SOUZA 

ARAUJO - OAB:25615/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 126, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código nº 5816-76.2016.811.0015 – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por LUCAS ASSMANN em face de 

ROSANA ALVES MASSUCO SANTOS até a data aprazada para o 

pagamento da última parcela informado no acordo.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263952 Nr: 5936-22.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO RENASCER LTDA , ELIANE DE 

OLIVEIRA FERNANDES, CIRO GEMELLI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:OAB/MS 15.890, DIEGO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:OAB/MS 16.351, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente INTIMO o/a(s) EXEQUENTE(s) para que 
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deposite o valor de R$ 1.440 (um mil quatrocentos e quarenta reais) 

referente a ressarcimento de diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 275674 Nr: 13515-21.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO AZUL TRANSPORTES LTDA - EPP

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar 

assinatura do executado Rio Azul Transportes Ltda, no acordo de fls. 

105/106, sob pena de não homologação.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 278019 Nr: 14852-45.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO CEZAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA 

- OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação (fls. 107), entretanto não efetuou o pagamento 

do débito (fls. 110).

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 103) em 

nome do executado HAROLDO CEZAR DA SILVA– CPF nº 

344.409.841-342 até o limite do crédito exequendo de R$ 3.665,21 (três 

mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), o que 

faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 324470 Nr: 5964-19.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CLEOMAR HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR TOMAZ, AGNALDO ALVES DE JESUS, 

EDMILSON DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE 

JURÍDICA movida por CARLOS CLEOMAR HARTMANN em face de OSMAR 

TOMAZ, AGNALDO ALVES DE JESUS e EDMILSON DA SILVA COSTA.

Às fls. 27, a parte autora foi intimada para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas processuais.

Às fls. 44, foi certificado que a requerente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação.

DECIDO.

Verifico que a parte autora não comprovou o recolhimento das taxas e 

custas processuais devidas.

O art. 290 do CPC estabelece 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” .

O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, 

dispõe que: “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição 

inicial”. O indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, 

conforme estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Diante de tais disposições, a ausência de recolhimento das custas 

processuais devidas é causa de extinção do processo, 

independentemente da intimação pessoal da parte, conforme já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista 

que a parte autora não está ao abrigo da gratuidade judiciária, e não 

efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de origem, o pagamento das 

custas iniciais, cabe o cancelamento da distribuição, na forma do art. 257 

do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal. Sentença mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos 

Junior, Julgado em 27/03/2013). (TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: 

Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013).

Ante o exposto, considerando que a requerente não providenciou o 

recolhimento das custas processuais, com supedâneo no artigo 485, 

inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, determinando o cancelamento da distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 324700 Nr: 6124-44.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON FALABRETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS NARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GONZATTI RIBEIRO - 

OAB:OAB-MT 25790/O

 Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO movida por EDERSON 

FALABRETTI em face de ANTONIO CARLOS NARDI.

Às fls. 165, a parte autora foi intimada para comprovar a hipossuficiência. 

No entanto, deixou transcorrer prazo sem se manifestar (fls. 168).

Às fls. 174/175, houve o indeferimento da justiça gratuita, sendo o 

embargante intimado para recolher as custas processuais. Entretanto, 

quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 178.

DECIDO.

Verifico que a parte autora não comprovou o recolhimento das taxas e 

custas processuais devidas.

O art. 290 do CPC estabelece 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” .

O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, 

dispõe que: “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição 

inicial”. O indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, 

conforme estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Diante de tais disposições, a ausência de recolhimento das custas 

processuais devidas é causa de extinção do processo, 

independentemente da intimação pessoal da parte, conforme já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista 
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que a parte autora não está ao abrigo da gratuidade judiciária, e não 

efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de origem, o pagamento das 

custas iniciais, cabe o cancelamento da distribuição, na forma do art. 257 

do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal. Sentença mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos 

Junior, Julgado em 27/03/2013). (TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: 

Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013).

Ante o exposto, considerando que o autor não providenciou o 

recolhimento da diferença das custas processuais, com supedâneo no 

artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito, determinando o cancelamento da distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229345 Nr: 5221-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALVA APARECIDA DE OLIVEIRA CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação (fls. 35). Entretanto, quedou-se inerte.

 Assim, com fulcro no art. 782, §3º do CPC. Oficie-se ao Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome da 

executada em seus cadastros.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 249) em 

nome das executadas EDINALVA APARECIDA DE OLIVEIRA CESAR – CPF 

nº 026.425.111-38, até o limite do crédito exequendo de R$ 29.629,80 

(vinte e nove mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) o que 

faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 230794 Nr: 6107-13.2015.811.0015

 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: ANTONIO GALLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Ademais, diante do cumprimento da obrigação, expeça-se alvará 

eletrônico para levantamento dos valores depositados (fls. 301), 

transferindo o valor vinculado aos autos para a conta indicada às fls. 302, 

em favor da advogada do requerente, tendo em vista que esta possui 

poderes específicos para receber (fls. 303).

Após, pagas as custas pelo requerido, conforme sentença de fls. 291, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 243452 Nr: 14158-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE BERNACHI BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACC AGRO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESLEN PARRON MENDES - 

OAB:OAB/MT 17909/0, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BIRAL FRANCO - 

OAB:268.004 SP

 Verifico que a parte devedora devidamente intimada para o cumprimento 

de sentença (fls. 286). Entretanto, não efetuou o pagamento do débito.

Assim, com fulcro no art. 782, §3º do CPC. Oficie-se ao Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome da 

executada em seus cadastros.

Outrossim, autorizo a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 292/296) 

em nome da executada ACC AGRO LTDA – CNPJ nº 15.484.191/0005-05 

até o limite do crédito exequendo de R$ 63.834,65 (sessenta e três mil 

oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) o que faço 

com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181501 Nr: 2420-96.2013.811.0015

 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: JOÃO BATISTA GRANDO DALL ASTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONAN COMPANHIA NACIONAL DE NUTRIÇÃ 

ANIMAL, SERASA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO ORTEGA 

FERREIRA - OAB:18935/MT, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8224A, EVANDRO CÉZAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A, RODRIGO PORTO LAUAND - OAB:126258

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente nº de conta apta ao levantamento do depósito judicial, nos 

termos da Decisão de fl. 157 (07/01/2020).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198140 Nr: 1117-13.2014.811.0015

 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 
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AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENOIR FELIPE BACHINSKI, ELOI DOMINGOS 

BACHINSKI, NELI TEREZINHA DORE BACHINSKI, ARLETE MARIA ORLANDI, 

IVANI ORLANDI, JEADIR SILVESTRE DE CARLI, PAULO ELISEU TIRLONI, 

IVO BRUSTOLIN, IZIDORO PEGO BARBOZA, CATARINA TINO DOS 

SANTOS, MASURAO MITSUNAGA, CRISTINA KAZUE MITSUNAGA, KATIA 

KIOKO MATSUDA, ARLINDO WILLY TIRLONI, MARCIA PEREIRA REZENDE 

TIRLONI, TAKASHI MURATA, ARIOVALDO GOMES NEGRÃO, MARINA 

LOSCHER GOMES NEGRÃO, VALDELIS RODRIGUES DE SOUZA, 

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA, CLAUDIO JOSE TREVENZOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO - OAB:23.400, ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818, 

ESKARLETH NATTANNE DE OLIVEIRA GOMES - OAB:43150, JOCIMAR 

DOS SANTOS - OAB:30010/GO, MARCELA GONÇALVES CAMARGO - 

OAB:34971, RAPHAEL STORANI MANTOVANI - OAB:278.128/SP

 INTIMAR A PARTE REQUERENTE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca das Cartas de Citação devolvidas pelos Correios, 

devendo no mesmo prazo indicar os endereços atualizados e completos, 

inclusive com o CEP, e eventualmente recolher as diligências necessárias 

para citação por Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30848 Nr: 1404-59.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESC. SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC DE 

SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DE JESUS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB: MT/10.725, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA SATOMI OKUNO DE 

AGUIAR - OAB:3499/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, facultando-lhe requerer o levantamento do valor penhorado 

para satisfação parcial da obrigação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005285-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FELIPE BORNIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo nº 1005285-36.2017.8.11.0015 Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por TATIANA FELIPE BORNIER em face 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

alegando que recebeu indenização do seguro obrigatório no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), em razão de ter 

sofrido invalidez permanente, ante o acidente de transito ocorrido em 

06/09/2015. Aduz que o valor pago não observou a lesão sofrida, de 

modo que deve ser paga a diferença de R$8.775,00 (oito mil, setecentos e 

setenta e cinco reais). Com a inicial, foram juntados os documentos de Id 

nº. 6649082 a 6650133. Recebida a inicial, foi determinada a prova 

pericial. Devidamente citada (Id nº. 8148453), a requerida apresentou 

contestação no Id nº. 4869216, alegando, preliminarmente, ausência de 

interesse de agir, ante o pagamento pela via administrativa. No mérito, 

alegou que o requerente recebeu valor superior ao devido, requerendo a 

improcedência do pedido inicial. No caso de eventual condenação, 

requereu que os juros de mora incidam a partir da citação e a correção 

monetária desde o evento danoso. Juntou os documentos de Id nº. 

8769438 a 8769461. O requerente apresentou impugnação à contestação, 

refutando os argumentos da defesa (Id nº. 9049275). A audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id nº. 9081492). Foi realizada a perícia 

médica, conforme laudo do Id nº. 17279855. Instadas as partes a se 

manifestarem, a requerente aduziu que não concorda com o parecer do 

perito, devendo ser atribuído o grau de 100% de invalidez(id nº. 

17755743). A requerida, por sua vez, aduziu que o valor pago 

administrativamente encontra-se correto e em conformidade com a lesão 

sofrida pela requerente (Id nº. 19060706). É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO: DA PRELIMINAR: Afasto a preliminar de carência de ação pela 

falta de interesse de agir, uma vez que o pagamento da indenização na via 

administrativa não obsta que a parte ingresse judicialmente para receber 

eventual diferença que entende lhe seja devida. Ademais, o direito de 

ação trata-se de garantia constitucional ampla, irrestrita e incondicionada, 

nos moldes do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, máxime quando 

há resistência à pretensão da parte requerente na peça de defesa, 

suficiente para caracterizar o interesse processual na lide. Isto posto, 

rejeito a preliminar. DO MÉRITO: A questão debatida nos autos é regulada 

pela Lei nº 6.194/74 e, para que a requerente faça jus ao recebimento do 

seguro DPVAT, necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente e/ou 

despesas médicas; c) nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente; d) grau da lesão. A existência do acidente não 

despontou como ponto controvertido nos autos, de modo que a questão a 

ser decidida diz respeito, unicamente, ao montante da indenização. Neste 

aspecto, cumpre destacar que a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, em sua redação primitiva, estabelecia que a indenização por 

invalidez permanente seria no valor de até 40 (quarenta) vezes o maior 

salario mínimo vigente no país. Todavia, com a edição da MP 340/2006, de 

29/12/2006, convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007, a 

indenização por invalidez passou a observar o teto de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais): “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

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

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 

2009).(...); I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007).”. Grifei. Desta forma, tendo o acidente ocorrido em 06/09/2015 (Id 

nº. 6649149), há que se observar o regramento estabelecido pela Lei nº 

11.482/2007, de modo que a indenização será de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), sendo necessário que se estabeleça o grau da 

lesão para fins de estipulação do valor correspondente, conforme dispõe 

o § 1º, art. 3º, da Lei n. 6.194/74: “§ 1º - No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...); II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” 

Neste ponto, insta destacar que restou pacificado o entendimento de que 

a indenização securitária corresponderá à extensão da lesão e ao grau da 

invalidez, conforme verbete da Súmula 474 do STJ : “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. No caso, a avaliação pericial (Id 
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nº.17279855) atesta que a requerente sofreu perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores, estabelecendo em 35% 

o percentual de invalidez. A requerente impugnou o laudo pericial, 

aduzindo que perdeu os movimentos do membro afetado, devendo ser 

atribuído o grau de 100% à sua incapacidade. Todavia, o mero 

inconformismo da parte requerente não tem o condão de retirar a 

credibilidade do laudo pericial, que foi conduzido por médico perito da 

Politec, não havendo que se falar em irregularidade na aferição do 

percentual de invalidez. Nesse sentido: “APELAÇÃO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL E 

PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA COMPROMETIMENTO 

FÍSICO DE 6,25%. INCONFORMISMO DA RÉ COM O PERCENTUAL 

ESTABELECIDO NA SENTENÇA. PEDIDO DE REFORMA. NECESSIDADE. 

VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE SUPERIOR AO APURADO NA 

PERÍCIA JUDICIAL. PRETENSÃO INICIAL IMPROCEDENTE. RECURSO 

PROVIDO. Foi realizada perícia judicial e o expert concluiu que o autor é 

portador de incapacidade parcial e permanente e que há dano patrimonial 

físico estimado em 6,25%. Assim, o percentual previsto para a perda 

completa da mobilidade de um dos ombros é 25% do teto indenizatório. 

Entretanto, a perda do autor foi em grau leve (25%), de modo que faz jus a 

indenização de R$ 843,75. Todavia, valor superior ao apurado na perícia 

judicial foi pago na via administrativa, motivo pelo qual não há nenhuma 

diferença a ser paga”. (TJ-SP - APL: 11393286020168260100 SP 

1139328-60.2016.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 23/02/2019). Desta forma, a indenização do Seguro 

Obrigatório por invalidez é devida no valor total de R$4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), resultante do seguinte cálculo: R$ 

13.500,00 x 70% (anexo tabela membro inferior) x 50% (media 

repercussão). O mesmo valor é encontrado mediante a aplicação do 

percentual de debilidade atribuído pelo perito, aplicável ao valor máximo de 

indenização (R$ 13.500,00 x 35% (perícia médica). Assim, considerando 

que a requerente recebeu o aludido valor na via administrativa, conforme 

comprovante de Id nº. 19060706, não há que se falar em complementação 

a ser feita. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, condenando a requerente ao pagamento das custas/despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 

2º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, a exigibilidade de tais 

verbas fica suspensa, eis que é beneficiária da justiça gratuita (Id nº. 

6653117). Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. T

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006058-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo nº: 1006058-74.2019.8.11.0015 Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ODAIR JOSÉ SILVA-ME CORRETORA 

DE IMÓVEIS em face de CARLOS ROBERTO DE LIMA, alegando que foi 

contratado pelo requerido para intermediar a venda de um imóvel rural e 

que não lhe foi paga a comissão pactuada, no valor de R$1.500.000,00 

(um milhão e quinhentos mil reais). Requereu a condenação do requerido 

ao pagamento da importância de R$2.545.284,03 (dois milhões, quinhentos 

e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e três centavos) 

referente à comissão e à multa contratual. Com a inicial, vieram os 

documentos de Id nº. 13738912 a 13739207. Na decisão de Id nº. 

16351041 foi indeferido o pleito de assistência judiciária gratuita. 

Inconformado, o requerente interpôs recurso de agravo de instrumento, o 

qual foi parcialmente deferido, determinando o parcelamento das custas 

processuais (Id nº. 17689959). Devidamente citado (Id nº. 19695083), o 

requerido compareceu a audiência de conciliação (Id nº 20172987) e 

apresentou contestação no Id nº. 20319294, alegando, preliminarmente, 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, pois o requerente não efetuou o pagamento das 

custas processuais. No mérito, afirmou que o contrato em que se lastreia 

a presente demanda nunca foi concretizado, não havendo que se falar em 

recebimento de qualquer valor pelo requerente. Juntou os documentos de 

Id nº. 20319307 a 20319738. No Id nº. 21896883, o requerente pugnou 

pelo cancelamento da distribuição ou pela desistência da ação. Instado a 

se manifestar, o requerido manifestou a sua discordância com relação ao 

pedido de desistência do requerente (Id nº. 22336728). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de cancelamento da distribuição não 

comporta guarida, uma vez que é cabível somente quando a parte não 

pagas as custas iniciais, antes do recebimento da inicial. No caso dos 

autos, já houve a angularização processual, mediante a citação do 

requerido e a apresentação de contestação. Nesse sentido, colaciona-se 

o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO Julgamento antecipado de lide 

Cerceamento de defesa não configurado Questão exclusivamente de 

direito, suficientemente esclarecida pela prova documental constante dos 

autos, não demandando a produção de outras provas. PROCESSO - 

Incabível o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 257, do 

CPC, após a citação dos réus, uma vez já instaurada a relação jurídica 

processual [...]”. (TJ-SP - APL: 74391720098260400 SP 

0007439-17.2009.8.26.0400, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 

03/10/2011, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

04/10/2011). No que diz respeito ao pedido de desistência da ação, 

verifico que o requerido manifestado a sua discordância, sob a 

justificativa de que deve ser analisado o mérito, alegando, ainda, que foi 

concedido tempo suficiente para que o requerente pudesse pagar as 

custas processuais. Entretanto, não obstante as justificativas 

apresentadas pelo requerido, a sua inconformidade não merece 

acolhimento, haja vista que a simples alegação de que deve ser analisado 

o mérito causal não comporta motivo relevante e justificável para impedir a 

homologação da desistência, pleiteada pela parte requerente. Com efeito, 

o parágrafo 4º, do artigo 485, do Código de Processo Civil dispõe que, 

após a apresentação de contestação pela parte requerida, o requerente 

não poderá desistir da ação sem o consentimento daquela. Entretanto, de 

acordo com o entendimento jurisprudencial, eventual resistência do 

requerido ao pedido de desistência deverá ser devidamente 

fundamentada, não bastando a mera alegação de discordância. Nesse 

sentido: “[...] O art. 267, § 4º, do CPC/1973, então vigente, dispunha que, 

após a citação, a desistência da ação só poderia ser homologada se 

houvesse a anuência do réu. II - A jurisprudência desta Corte, entretanto, 

orienta-se no sentido de que a recusa do réu ao pedido de desistência 

deve ser fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples 

alegação de discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 

III - Apelação do INSS a que se nega provimento”. (TRF-3 - AC: 

00242863720164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

SERGIO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/10/2016, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/10/2016) “PROCESSO 

CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DEFERIMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO. RÉU NÃO INTIMADO. AUSÊNCIA DE MOTIVO 

RELEVANTE. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO 

TELEOLÓGICA DO ART. 267, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.1. A 

melhor interpretação a ser conferida ao § 4º do art. 267 do CPC é a 

teleológica, uma vez que o fim buscado pela norma é impedir a 

homologação de um pedido de desistência quando haja fundada razão 

para que não seja aceito.2. "A recusa do réu ao pedido de desistência 

deve ser fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples 

alegação de discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante" 

(REsp 90738/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 21.09.1998). 

Outros precedentes.3. Recurso especial não provido”. (REsp 976861/SP, 

Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 02/10/2007, DJ 

19/10/2007, p. 328). Grifei. Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

pugnada pela parte requerente. Em consequência, com fulcro no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento do mérito. O requerente deverá arcar com o pagamento 

das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados 

em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 90 do CPC. Decorrido 
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o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004600-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA FOZA KLOCK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo nº. 1004600-92.2018.8.11.0015 Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A em face de JULIANA FOZA KLOCK, visando a 

apreensão do veículo FIAT, modelo Punto Evo Essence 1.6 16 V, ano 

2012/2013, placa: OBF-1489, objeto do contrato de alienação fiduciária, 

ante a inadimplência das prestações vencidas a partir de 15/03/2018. Com 

a inicial, vieram os documentos de Id nº. 12959150 a 12959193. A busca e 

apreensão foi deferida liminarmente (Id nº. 13598170) e devidamente 

cumprida, sendo o veículo apreendido e depositado em mãos do 

depositário indicado pela parte requerente (Id nº 4753430). Devidamente 

citada (Id nº 4753430), a requerida apresentou contestação no Id nº. 

13805107, alegando a ausência da mora, pois “purgou a mora” após 

receber a notificação extrajudicial, antes da propositura da presente 

demanda. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de multa, 

no importe de 50% do valor financiado, conforme previsão do artigo 3º, 

§6º do Decreto Lei 911/1969. Pleiteou a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Juntou os documentos de Id nº. 13805111 a 

13805135. O requerente apresentou impugnação à contestação no Id nº. 

16157474, refutando os argumentos da defesa, bem como aduziu que a 

requerida encontra-se inadimplente quanto às parcelas vencidas desde 

15/03/2018. Impugnou o pleito de justiça gratuita formulado pela requerida. 

As partes requereram o julgamento antecipado da lide (Id nº. 18923849 e 

18776610). É o relatório. Fundamento e DECIDO. Trata-se de ação de 

busca e apreensão, cuja pretensão reside na consolidação da posse e 

propriedade do bem descrito na inicial, nas mãos do requerente, em 

virtude do inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento, com 

garantia de alienação fiduciária. A requerida pleiteou a concessão da 

assistência judiciária gratuita, juntado para tanto, declaração de 

hipossuficiência financeira (Id nº. 13805115), documentos pessoais (id nº. 

13805112) e fatura de energia elétrica (Id nº. 13805112). O requerido, por 

sua vez, aduziu que não deve ser concedido a requerida tal benefício, 

haja vista que a mesma adquiriu o veículo em discussão pelo importe de 

R$40.000,00 (quarenta mil reais), fato este que demonstra a sua condição 

de adimplir com o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios referente ao presente processo. Sobre o assunto, é 

importante consignar que assistência judiciária gratuita é instituto 

destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem 

prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas 

processuais. Outrossim, o parágrafo 3º, do artigo 99 do Novo Código de 

Processo Civil, prevê que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Destarte o 

requerente não trouxe aos autos elementos capazes de afastar a 

presunção de hipossuficiência da requerida, haja vista que o veículo em 

discussão foi adquirido por financiamento, do qual a requerida 

encontra-se inadimplente com as parcelas. Desta feita, considerando que 

as alegações do requerente não foram suficientes a comprovar que a 

requerida tem condição de arcar com o ônus processual, concedo o 

benefício da assistência judiciária gratuita à requerida. Vislumbra-se, 

outrossim, que o pedido inicial foi devidamente instruído com os 

documentos necessários para demonstrar a existência do negócio jurídico 

entre as partes, materializado pelo contrato de financiamento de nº. 

4378563887, em que a requerida se obrigou ao pagamento de 48 

(quarenta e oito) parcelas mensais, no valor de R$782,59 (setecentos e 

oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) cada uma (Id nº. 

1259112). Consta do referido contrato que, em garantia do débito, a 

requerida alienou fiduciariamente em favor da parte requerente o veículo 

descrito na inicial (cláusula: garantia). O artigo 2º, §2º do Decreto-Lei n. 

911/69 prevê que a mora do devedor ocorrerá pelo simples vencimento do 

prazo para o pagamento e que a sua comprovação poderá ser feita 

mediante envio de carta registrada com aviso de recebimento, não 

dependendo de entrega pessoal ao devedor fiduciário. Com tais 

considerações, denota-se que a requerida, em 29/03/2018, foi notificada 

extrajudicialmente pela requerente para efetuar o pagamento das parcelas 

de nº. 31 a 33, vencidas em 15/01/2018, 15/02/2018 e 15/03/2018 (Id nº. 

12959173). Outrossim, colhe-se do extrato de Id nº. 13805118, que as 

parcelas 31 e 32 foram pagas em 18/04/2018. Ocorre que, em 27/04/2018, 

o requerente ajuizou a presente demanda, sendo concedida a liminar de 

busca e apreensão (Id nº. 13483115), a qual foi cumprida em 11/06/2018, 

conforme auto de busca e apreensão de Id nº. 13598170. Assim, 

verifica-se que restou comprovada a mora da requerida, pois, quando da 

propositura da ação de busca e apreensão (27/04/2018), a requerida não 

havia efetuado o pagamento das parcelas 33 e 34, vencidas, 

respectivamente em 15/03/2018 e 15/04/2018. Com efeito, os documentos 

juntados aos autos demonstram que a parcela de nº. 33 foi paga em 

07/05/2018 e a parcela 34 foi paga em 21/05/2018, ou seja, após a 

propositura da ação. Além disso, verifica-se que, quando o veículo foi 

apreendido (11/06/2018 – Id nº. 13598170), a parcela 35, vencida em 

15/05/2018, encontrava-se pendente de pagamento, tendo a requerida 

realizado o seu pagamento somente em 12/06/2018 (Id nº.13805130), ou 

seja, após a apreensão do bem ocorrida em 11/06/2018. Nesse ponto, 

insta salientar que o artigo 3º do Decreto Lei nº.911/1969 dispõe que, 

após a apreensão do bem, o devedor poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

purgar a mora, efetuando o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, ou seja, das parcelas vencidas e vincendas, hipótese em que o 

veículo lhe será restituído. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO 

DADA PELA LEI N. 10.931/2004. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência 

da Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, DJe 

27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o 

entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o 

pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da 

dívida. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 

1494688/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 16/06/2015)”. Assim, após a apreensão do 

bem, poderia a parte requerida efetuar o pagamento da integralidade do 

débito, a fim de obter a restituição do bem. Entretanto, apenas efetuou o 

pagamento da parcela vencida, deixando de pagar as vincendas, de modo 

que não purgou a mora na forma da lei. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando nas mãos da parte requerente 

o domínio e a posse plena do veículo descrito na inicial, cuja apreensão 

liminar torno definitiva, sendo facultada a venda a terceiros, após o 

trânsito em julgado da sentença. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Todavia suspendo a exigibilidade de tais verbas, eis que 

concedo o benefício da assistência judiciária gratuita à requerida. 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações. T

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008235-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PÚBLICA DE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo nº. 1008235-18.2017.8.11.0015 UKARAIUP 

KAIABI ingressou com a presente AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO, 

alegando que na sua certidão de nascimento constou erroneamente o 

nome de “TUIRAIUP KAIABI” como seu genitor, quando o correto é: 

“TUIARAIUP KAIABI”. Aduziuque está tendo problemas para requisitar 
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seus documentos, bem como em registrar sua família de 03 anos, haja 

vista a existência do aludido equívoco. Assim, pugnou pela retificação do 

registro de nascimento. Com a inicial, vieram os documentos de Id nº. 

8777499 a 8777524. No Id nº. 15339168 foi realizada a citação de 

terceiros interessados, não tendo havido manifestação, conforme certidão 

de Id nº. 20293890. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou 

pelo acolhimento dos pedidos autorais (Id nº. 20350256). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO: O feito comporta o julgamento antecipado, nos 

termos do inciso I, do artigo 355, do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a 

prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde da 

causa. Cuida-se de pedido de retificação do assento de nascimento do 

requerente, quanto ao nome do seu genitor, grafado no referido 

documento. A ação de retificação de registro público, de modo a atender 

ao princípio da verdade real (norteador do registro público), tem por 

finalidade restabelecer a veracidade do conteúdo dos assentos alusivos 

ao estado civil da pessoa natural. Por meio de tal via, promove-se a 

congruência das informações contidas no registro de nascimento da 

pessoa natural com os fatos efetivamente ocorridos, desfazendo-se 

omissões, erro de fato ou de direito, eventualmente consignados pelo 

Oficial. Nesse sentido, dispõe ao artigo 109 da Lei 6.015/1973 (Lei de 

Registros Públicos): “Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunha, que o Juiz o ordene ouvido o órgão do Ministério Público e os 

interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”. O assento 

no registro civil possui presunção de veracidade e somente pode ser 

retificado por meio de prova robusta do equívoco cometido pelo oficial. 

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

“NOME. ALTERAÇÃO DO ASSENTAMENTO NO REGISTRO CIVIL. 

IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO AFASTADA. - Havendo motivo 

justificado, pode o interessado requerer ao Juízo, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, a retificação do seu assentamento no registro civil (art. 109 

da Lei n. 6.015, de 31.12.73). Recurso especial conhecido e provido”. 

(REsp 182.846/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/08/2001, DJ 19/11/2001, p. 277). No caso dos autos, a inicial 

foi instruída com cópias da certidão de nascimento original, da cédula de 

identidade e CPF do genitor do requerente, Tuiaraiup Kaiabi. De outro lado, 

na certidão de nascimento do requerente, acostada no Id nº. 8777524, o 

nome do seu genitor foi grafado como: Tuiraiup Kaiabi. Nesta senda, 

restou comprovada a existência de erro na ortografia do nome do genitor 

da requerente, quando da lavratura do seu assento civil, razão pela qual a 

procedência da presente demanda, é medida que se impõe. A propósito, 

colaciona-se o entendimento jurisprudencial “DIREITO CIVIL. REGISTRO 

PÚBLICO. NOME CIVIL. RETIFICAÇÃO DOPATRONÍMICO. ERRO DE GRAFIA. 

PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DUPLACIDADANIA. POSSIBILIDADE. 

DESNECESSIDADE DA PRESENÇA EM JUÍZO DETODOS OS INTEGRANTES 

DA FAMÍLIA. 1. A regra da inalterabilidade relativa do nome civil preconiza 

que o nome (prenome e sobrenome), estabelecido por ocasião do 

nascimento, reveste-se de definitividade, admitindo-se sua modificação, 

excepcionalmente, nas hipóteses expressamente prevista sem lei ou 

reconhecidas como excepcionais por decisão judicial (art. 57, Lei 

6.015/75), exigindo-se, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a 

terceiros. 2. No caso em apreço, o justo motivo revela-se presente na 

necessidade de suprimento de incorreções na grafia do patronímico para 

a obtenção da cidadania italiana, sendo certo que o direito à dupla 

cidadania pelo jus sanguinis tem sede constitucional (art. 12,§ 4º, II, a, da 

Constituição da República). 3. A ausência de prejuízo a terceiro advém do 

provimento do pedido dos recorridos - tanto pelo magistrado singular 

quanto pelo tribunal estadual -, sem que fosse feita menção à existência 

de qualquer restrição. Reexame vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. 

Desnecessária a inclusão de todos os componentes do tronco familiar no 

pólo ativo da ação, uma vez que, sendo, via de regra, um procedimento de 

jurisdição voluntária, no qual não há lide nem partes, mas tão somente 

interessados, incabível falar-se em litisconsórcio necessário, máxime no 

pólo ativo, em que sabidamente o litisconsórcio sempre se dá na forma 

facultativa. 5. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp: 1138103 PR 

2006/0195862-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 06/09/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

29/09/2011 – grifei.) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para determinar a retificação do assento de nascimento da requerente, 

devendo constar como nome do seu genitor “TUIARAIUP KAIABI”. Sem 

custas, eis que foi concedido o benefício da assistência judiciária gratuita 

(Id nº. 8791380). Transitada esta em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao 2º oficio Extrajudicial - Registro Civil da Comarca de 

Sinop/MT, nos termos do §9º, do artigo 109, da Lei 6.015/1973. Após, 

arquivem-se os autos. T

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011188-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO PERAZZOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo nº. 1011188-18.2018.8.11.0015 Cuida-se de 

ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por CAMILO PERAZZOLI em 

face de BANCO DA AMAZÔNIA, alegando que a execução (Processo 

1006456-91.2018.8.11.0015) deve ser extinta, uma vez que não foi 

apresentada a via original do título, bem como porque o demonstrativo do 

débito é insuficiente, não atendendo às exigências do artigo 28 da Lei 

10.931/2004. Arguiu a prescrição e afirmou que há excesso de execução, 

uma vez que o embargado cobrou R$167.688,31 (cento e sessenta e sete 

mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos) a mais do que 

o valor devido, sem justificar tal cobrança. Requereu a extinção do feito da 

execução, alternativamente, que seja reconhecido o excesso de 

execução. Com a inicial, vieram os documentos de Id nº. 16604740 a 

16605077. Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (Id nº. 

16670214). Devidamente intimado (Id nº), o embargado apresentou 

impugnação no Id nº. 17689637, alegando que no processo judicial 

eletrônico os documentos são considerados originais para todos os 

efeitos, bem como que foram juntados os extratos da conta bancária, 

contendo o histórico da conta. No que diz respeito a alegação de excesso 

de execução, afirmou que o embargante desconsiderou todos os 

encargos financeiros, como taxa de juros remuneratórios e encargos de 

mora, não havendo qualquer irregularidade no montante cobrado. Juntou 

os documentos de Id nº. 17689639 a 20226682. Instadas as partes a se 

manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, o embargado 

requereu o julgamento antecipado da lide (Id nº. 20822794). O embargante, 

por sua vez, requereu a produção de prova pericial (Id nº. 21368096). É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO: O deslinde da presente controvérsia 

não exige dilação probatória, uma vez que versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, dispensando a produção da prova pericial. No 

ponto, o embargante requereu a perícia com intuito de comprovar a 

suposta cobrança indevida de juros remuneratórios e comissão de 

permanência. Ocorre que, em sua exordial, o embargante não alegou, 

tampouco fundamentou a ilegalidade da cobrança destes encargos. 

Ademais, para a análise de eventual cobrança irregular, basta a análise do 

contrato firmado entre as partes, de modo que a perícia não é essencial e 

não influenciaria na decisão de mérito. Nesse sentido: “[...] A revisão dos 

contratos exige apenas a análise jurídica de suas cláusulas, e a 

redefinição dos valores, se cabível, demanda apenas cálculo aritmético, 

de modo que não prospera a alegação de cerceamento de defesa, já que 

desnecessária a perícia contábil, eis que constam dos respectivos 

contratos quais encargos são devidos e a revisão das cláusulas 

contratuais só de depende de conferência jurídica de sua legalidade”. [...] 

(Ap 12965/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 28/11/2012, Publicado no DJE 05/12/2012). Verifica-se que a 

execução se funda em cédula de crédito bancário e que as questões 

relativas à ausência da via original do contrato, à irregularidade do 

demonstrativo de débito e a alegação da prescrição já foram analisadas e 

devidamente afastadas pela decisão de Id nº. 16670214. O embargante 

alega, ainda, que há excesso de execução, uma vez que houve o 

pagamento parcial da obrigação e o embargado cobra o valor de 

R$167.688,31 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito 

reais e trinta e um centavos) supostamente superior ao devido. Em sua 

impugnação, o embargado aduz que a referida importância se refere aos 
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encargos pelo inadimplemento contratual. Analisando o demonstrativo de 

débito juntado pelo embargado (Id nº. 13946166 - ação de execução), 

verifica-se que todos os encargos contratuais cobrados foram 

expressamente especificados e quantificados, bem como há a evolução 

do débito com a data da incidência de cada encargo, justificando, assim, o 

valor cobrado na execução. No ponto, a execução se funda na cédula de 

crédito bancário nº. 163-13-0037/4, firmada em 18/12/2013, no valor de 

R$1.166.790,00 (um milhão, cento e sessenta e seis mil setecentos e 

noventa reais) a ser pago em 15/01/2024. Figura como devedor Agro 

Seeds Armazéns Gerais Ltda e o embargante assumiu a condição de 

avalista e de fiel depositário. Ademais, na cláusula décima oitava – 

garantias, do contrato firmado entre as partes, restou estabelecido: “Na 

falta de pagamento nos períodos acordados, quer do principal, quer dos 

acessórios, sobre o valor em atraso e enquanto não regularizada a 

operação, incidirão: a) juros compensatórios (remuneratórios) 

estabelecidos nesta cédula; b) juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um 

por cento) ao ano; e c) multa contratual de 2% (dois por cento). A 

aplicação da multa contratual ocorrerá, ainda, que o Banco não tenha 

recorrido a meios judicial e extrajudicial, configurando-se direito líquido e 

certo decorrente de infração ou atraso por parte do EMITENTE. (Id nº. 

13946160 – Execução) [...]”. Assim, é possível vislumbrar que o 

demonstrativo do débito está de acordo com os encargos contratuais e 

que os valores pagos pelos executados, alegados na inicial, foram 

devidamente abatidos do saldo devedor, conforme se verifica do Id nº. 

13946166 – ação de execução. Nessa senda, não há qualquer 

irregularidade no cálculo apresentado pelo embargado, não tendo o 

embargante logrado êxito em comprovar o alegado excesso de execução. 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa. Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia da 

sentença para os autos principais e, pagas as custas, arquive-se este 

processo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. T

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002341-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. W. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. L. (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: 

1002341-27.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 954,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Regulamentação de Visitas]; REQUERENTE: DANIELA WOLFF 

ROSA REQUERIDO: RONALDO ADRIANO LAZARETTI Certifico que, em 

cumprimento a determinação ao item 4, da decisão id- 17268359,designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 07 de julho de 2020, às 

13:30 horas, e 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, encaminho estes autos ao cumprimento para que sejam as partes 

citadas/intimadas. Sinop/MT, 7 de fevereiro de 2020. ARNALDO DE 

SOUSA NERE Analista Judiciário SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007641-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLETH ILDA CARVALHO CORREIA OAB - MT24898/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. F. Z. F. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1007641-33.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 160.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Regime de Bens Entre os Cônjuges]; REQUERENTE: ANDREI LUIZ 

LIDANI REQUERIDO: KARLA FERNANDA ZANI FARIAS LIDANI INTIMAÇÃO 

das partes, por meio de seus advogados, ante a sentença de ID 25785943 

prolatada nos presentes autos. Sinop/MT, 7 de fevereiro de 2020. ELZA 

DE PAULA SILVA Auxiliar Judiciária 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 42069 Nr: 6341-78.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCR, LMRC, ERRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA PIVA MOREIRA - 

OAB:OAB/MT 7479/A

 Vistos em correição.

1. Cumpra-se integralmente e com urgência o ato decisório retro ou 

proceda de ofício com o necessário, conforme o caso.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 85539 Nr: 2978-78.2007.811.0015

 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: AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMNG-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se o(a) inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a representação processual do herdeiro Guilherme Negri 

Garlini.

2. Após, concluso para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 247926 Nr: 17074-20.2015.811.0015

 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: LAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ST-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE BATISTA DE 

AGUIAR - OAB:17541, CHARLY HOEGER - OAB:12668/MT, DANIEL 

BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - 

OAB:17554/MT, ROSANA GIMENEZ GEBAUER - OAB:13761/MT, 

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT, TATIANY TIAGO 

PAGLIARI HOEGER - OAB:17610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados constituídos, para 

ratificarem pessoalmente o plano de partilha amigável de f. 56/59, ou 
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acostarem instrumento de procuração com poderes especiais e 

expressos, nos termos do artigo 105 do CPC c/c 661, § 1º do CC.

2. Cumprido o item retro, concluso para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 252921 Nr: 19791-05.2015.811.0015

 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: AFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD-E

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

FURQUIM - OAB:OAB/MT 12.746, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intimem-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar 

ao feito os documentos cadastrais e fiscais do(s) bem(ns) 

inventariado(s).

2. Após, concluso para deliberação.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 244818 Nr: 14972-25.2015.811.0015

 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: RTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBSP, CBSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, IRENE 

MARGARETE CORRÊA S. PINO - NÚCLEO FASIP - OAB:95812-B/RS, 

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - 

OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍNTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:OAB/MT 8011

 Vistos em correição.1(...)intime-se a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, para que providencie a regularização do feito, incluindo-se 

no polo passivo os herdeiros dos pais registrais, bem como seus 

respectivos endereços, a fim de se efetivar o ato citatório, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485 do Código de 

Processo Civil. 3.1. No mesmo prazo legal e sob as mesmas penas, 

deverá a parte autora esclarecer se o “de cujus” Wilmar Antônio Maia de 

Souza Pinto possui três (03) filhas registrais, conforme consta na certidão 

de f. 22, ou se a terceira filha seria a investigante, devendo a petição 

estar acompanhada dos documentos que a comprovem. Caso a terceira 

filha não seja a requerente, deverá ser procedida a regularização do polo 

passivo, também nesse sentido, incluindo-se a terceira filha de Wilmar 

Wilmar Antônio Maia de Souza Pinto no polo passivo do feito.4. Em caso de 

inércia da parte autora, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, 

então, voltem-me conclusos.5. Cumprida as determinações constantes 

nos itens 1, 2, 3 e 3.1, cite-se a parte requerida da presente ação para 

que, querendo, ofereça contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, em conformidade com o art. 231 do Código de Processo Civil.6. 

Intimem-se as requeridas já constantes no feito (Simone Bee Souza Pinto e 

Cintia Bee Souza Pinto), por meio de seu(ua)(s) advogado(a)(s), para que, 

em 10 (dez) dias, regularizem a representação processual, haja vista que 

a peça de defesa não fora acompanhada dos necessários documentos 

pessoais das requeridas, sob pena de preclusão.7. Oferecida 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, em 

conformidade com o art. 351 do Código de Processo Civil.8. Após, com ou 

sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao Ministério Público.9. 

Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão.10. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 205812 Nr: 7608-36.2014.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO AGOSTINHO DEON, SEVERINA ROSO DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDIANE DEON - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON DEGE JUNIOR - 

OAB:OAB 22147/o, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - 

OAB:19727, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Manifeste-se a inventariante, no prazo de 15 dias, se possui interesse 

na conversão do presente inventário para o rito de arrolamento sumário, 

apresentando, se o caso, plano de partilha amigável, celebrada entre as 

partes, nos termos da lei, declarando os títulos dos herdeiros e os bens do 

espólio, observado o disposto no artigo 630 do CPC, bem como atribuir 

valor aos referidos bens, para fins de partilha.

2. Por se tratar de caso de renúncia de herança ou cessão de direitos 

hereditários, tome-se por termo, devendo a parte transmitente ou 

renunciante ser intimada pessoalmente 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 c/c 661, §1º do CC.

3. Não havendo interesse na conversão, manifeste-se o inventariante 

acerca da manifestação de f. 43/44, devendo acostar ao feito, na mesma 

oportunidade, as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 186908 Nr: 8118-83.2013.811.0015

 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: CSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEOMAR GONÇALVES - 

OAB:15113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Intime-se o inventariante para, no prazo de 15 dias, manifestar 

se possui interesse na conversão do presente inventário para o rito de 

arrolamento comum, apresentando, se o caso, suas declarações, a 

atribuição de valor aos bens do espólio e o plano de partilha, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais do(s) bem(ns) 

inventariado(s), caso já não tenha sido apresentado, além da prova da 

quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, 

mediante apresentação das certidões negativas das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual (expedida pela PGE) e Municipal, bem como 

regularizando a representação processual das menores. 1.1. Após, vistas 

ao Ministério Público, no prazo de 10 dias. 2. Não havendo interesse na 

conversão, cumpra-se integralmente a decisão de f. 31, notadamente a 

citação dos herdeiros não representados. 3. Após, manifeste-se o 

inventariante no prazo de 15 dias, inclusive acerca da petição de f. 58, 

acostado ao feito as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal, caso já 

não tenha sido realizado.4. Ato contínuo, proceda-se a avaliação judicial 

dos bens que compõem o espólio, no prazo de trinta (30) dias, 

atentando-se para deliberações do artigo 630 e seguintes do CPC.4.1. 

Entregue o laudo, manifestem-se as partes no prazo de 15 dias (CPC, art. 

635).5. Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto 

aos valores, iniciais ou atribuídos, dos bens do espólio (CPC, arts. 630 e 

633), lavre-se o termo de últimas declarações (CPC, art. 636), 

intimando-se o(a) inventariante para prestá-las, inclusive retificando o 

valor atribuído à causa e procedendo com os recolhimentos das custas e 

taxas complementares.6. Após as últimas declarações, digam as partes, 

em quinze (15) dias (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 171767 Nr: 6882-33.2012.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: RGSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PEIXOTO DUARTE - 

OAB:11432 A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Intime-se o inventariante para, no prazo de 20 dias, manifestar 

se possui interesse na conversão do presente inventário para o rito de 

arrolamento sumário, apresentando, se o caso, plano de partilha amigável, 

celebrada entre as partes, nos termos da lei, declarando os títulos dos 

herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no artigo 630 do 

CPC, bem como atribuir valor aos referidos bens, para fins de partilha, 

além da regularização da representação processual dos herdeiros.2. Não 

havendo interesse na conversão, no prazo acima, deverá o inventariante 

impulsionar o feito, cumprindo integralemente a decisão de f. 20.3. 

Transcorrido in albis o prazo supra, intime-se pessoalmente a parte 

autora/inventariante para suprir a falta em 5 (cinco) dias, sob pena de sua 

remoção e substituição por outro interessado na herança ou por 

inventariante dativo.Nesse sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INVENTÁRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. 

DESCABIMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARAINTE DATIVO. 

POSSIBILIDADE. Com efeito, diante da discordância dos litigantes quanto à 

nomeação do inventariante, em razão da evidente animosidade, faz-se 

necessária a remoção de R. do encargo e a nomeação de inventariante 

dativo, a fim de evitar prejuízos ao andamento da demanda. Salienta-se 

que a ordem prevista no art. 617 do CPC não é obrigatória, podendo ser 

flexibilizada quando as particularidades do caso assim indiquem. Recurso 

parcialmente provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. 

NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. O 

munus da inventariança deve recair sobre pessoa idônea e imparcial, a fim 

de que o espólio tenha representante/administrador diligente em auxílio ao 

juízo do inventário, visando a sua célere conclusão. Não verificado no 

caso concreto quaisquer das hipóteses previstas no artigo 622 do CPC, é 

de manter-se no cargo o inventariante dativo nomeado pelo juízo singular. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 81403 Nr: 9696-28.2006.811.0015

 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: LADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Forte no artigo 272 do CPC, defiro a cumulação de inventários.2. Tendo 

em vista o óbito da inventariante, aliada a expressa indicação dos 

herdeiros, NOMEIO INVENTARIANTE o herdeiro indicado DAVI DOS 

SANTOS SANTANA, sob compromisso. Intime-se para assinatura do termo 

de compromisso no prazo de 05 dias.3. Intime-se o inventariante para, no 

prazo de 20 dias, manifestar se possui interesse na conversão do 

presente inventário para o rito de arrolamento sumário, apresentando, se o 

caso, plano de partilha amigável, celebrada entre as partes, nos termos da 

lei, declarando os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o 

disposto no artigo 630 do CPC, bem como atribuir valor aos referidos bens, 

para fins de partilha.4. Não havendo interesse na conversão, no prazo já 

delineado, deverá o(a) inventariante retificar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais do(s) bem(ns) 

inventariado(s), lavrando-se termo circunstanciado em Cartório, caso já 

não tenha sido realizado, bem como manifestar acerca da petição de f. 

102.5. Na mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as 

certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal.6. Havendo concordância quanto às primeiras declarações e 

quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, dos bens do espólio, lavre-se o 

termo de últimas declarações, intimando-se o inventariante para 

prestá-las, inclusive retificando o valor atribuído à causa e procedendo 

com os recolhimentos das custas e taxas complementares.7. Após as 

últimas declarações, digam as partes, em quinze dias.8. Se concordes, ao 

cálculo e digam todas as partes, em 05 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 dias. Em seguida, conclusos para a homologação da partilha

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 82514 Nr: 10779-79.2006.811.0015

 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: LÚCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO FERREIRA DE JESUS - ESPOLIO

 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:

 1. Intime-se o inventariante para, no prazo de 20 dias, manifestar se 

possui interesse na conversão do presente inventário para o rito de 

arrolamento sumário, apresentando, se o caso, plano de partilha amigável, 

celebrada entre as partes, nos termos da lei, declarando os títulos dos 

herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no artigo 630 do 

CPC, bem como atribuir valor aos referidos bens, para fins de partilha, 

além da regularização da representação processual da herdeira Sabrina 

Ferreira de Jesus.2. Não havendo interesse na conversão, cite(m)-se a 

herdeira não representada, manifestando-se sobre as primeiras 

declarações no prazo comum de 15 dias.3. Após, manifeste-se a 

inventariante no prazo de 15 dias, inclusive acostado ao feito as certidões 

negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal, caso já não tenha sido 

realizado.4. Havendo concordância quanto às primeiras declarações e 

quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, dos bens do espólio (CPC, arts. 

630 e 633), lavre-se o termo de últimas declarações (CPC, art. 636), 

intimando-se o(a) inventariante para prestá-las, inclusive retificando o 

valor atribuído à causa e procedendo com os recolhimentos das custas e 

taxas complementares.5. Após as últimas declarações, digam as partes, 

em quinze (15) dias (CPC, art. 637).6. 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.7. 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. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 216857 Nr: 16219-75.2014.811.0015

 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: DG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o inventariante para, no prazo de 15 dias, manifestar se 

possui interesse na conversão do presente inventário para o rito de 

arrolamento comum, apresentando, se o caso, suas declarações, a 

atribuição de valor aos bens do espólio e o plano de partilha, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais do(s) bem(ns) 

inventariado(s), caso já não tenha sido apresentado, além da prova da 

quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, 

mediante apresentação das certidões negativas das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual (expedida pela PGE) e Municipal.

 2. Após, vistas ao Ministério Público, no prazo de 10 dias.

 3. Não havendo interesse na conversão, intime-se o patrono para acostar 

ao feito a procuração com poderes especiais para firmar as primeiras 

declarações (CPC, 620, § 2º), lavrando-se, após, o termo circunstaciado.
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 4. Ato contínuo, cumpra-se na forma delineada no item 6 da decisão de f. 

27.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 267885 Nr: 8283-28.2016.811.0015

 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: BRG, MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Vistos etc.

 1. HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado pelas partes (f. 57-58).

2. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil.

 3. Sem custas. Sem condenação em honorários.

 4. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 275140 Nr: 13186-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Comum->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: LUCIENE APARECIDA GOMES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES NETO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVIDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:7974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para impulsionar o feito em 10 dias.

2. Transcorrido in albis o prazo supra, proceda-se a localização de 

endereço da inventariante por meio do Portal dos Magistrados e Siel, após, 

intime-se pessoalmente a parte autora/inventariante para suprir a falta em 

5 (cinco) dias, sob pena de sua remoção e substituição por outro 

interessado na herança ou por inventariante dativo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE 

INVENTARIANTE. DESCABIMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARAINTE 

DATIVO. POSSIBILIDADE. Com efeito, diante da discordância dos litigantes 

quanto à nomeação do inventariante, em razão da evidente animosidade, 

faz-se necessária a remoção de R. do encargo e a nomeação de 

inventariante dativo, a fim de evitar prejuízos ao andamento da demanda. 

Salienta-se que a ordem prevista no art. 617 do CPC não é obrigatória, 

podendo ser flexibilizada quando as particularidades do caso assim 

indiquem. Recurso parcialmente provido. (Agravo de Instrumento Nº 

70078589132, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 22/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE 

INVENTARIANTE DATIVO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. O munus da 

inventariança deve recair sobre pessoa idônea e imparcial, a fim de que o 

espólio tenha representante/administrador diligente em auxílio ao juízo do 

inventário, visando a sua célere conclusão. Não verificado no caso 

concreto quaisquer das hipóteses previstas no artigo 622 do CPC, é de 

manter-se no cargo o inventariante dativo nomeado pelo juízo singular. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70080615784, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 29/05/2019)

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 234417 Nr: 8363-26.2015.811.0015

 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: AAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NHMS-E

 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:

 Vistos etc.

 1. Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário proposta por ADALBERTO 

ARAÚJO SANTANA e outros, visando a adjudicação/partilha dos bens 

deixados por NOELY HERMES MEURER SANTANA, devidamente 

qualificados nos autos.

 Infere-se que o(a) inventariado(a) não deixou testamento (f. 17), de outro 

lado, os documentos apresentados (f. 13/27) comprovam que o(a)(s) 

sucessor(a)(es) indicado(a)(s) observa(m) a ordem de vocação 

hereditária, conforme dispõe o artigo 1.829 do Código Civil, bem como 

demonstra(m) a propriedade/posse do(s) bem(bens) arrolado(s) - (f. 

28/38), o plano de partilha (f. 05/11) e a respectiva atribuição de valor 

para fins de partilha/adjudicação (f. 05/11), atendendo o disposto no artigo 

660 do CPC.

Conforme dispõe o artigo 662 do CPC, no arrolamento não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio, o que, de fato, 

será efetivado pelo Fisco no momento oportuno por meio do 

correspondente lançamento administrativo.

 Daí decorre a ausência de interesse da Fazenda Pública em impugnar a 

estimativa do valor dos bens do espólio feita pelo inventariante, mormente 

considerando que tais valores são atribuídos tão somente para fins de 

partilha no presente procedimento, não trazendo qualquer prejuízo ao 

respectivo e futuro lançamento administrativo, nos termos da legislação 

tributária de regência. Nesse sentido, colhem-se os arestos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ARROLAMENTO SUMÁRIO. 

CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ANTES DO 

RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCMD) 

NÃO CABIMENTO DE TAL EXIGÊNCIA NESTE PROCEDIMENTO. 1. A 

homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não 

pressupõe o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco 

acessórias relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis. 2. 

Consoante o novo Código de Processo Civil, os artigos 659, § 2º, 

cumulado com o 662, § 2º, com foco na celeridade processual, permitem 

que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do 

imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do 

formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública 

será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, 

supostamente devido. 3. Recurso especial não provido. (REsp 

1751332/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018)

“(...) ARROLAMENTO DE BENS (...). No caso, apenas após o trânsito em 

julgado da sentença de homologação da partilha e da lavratura do formal 

de partilha é que será intimado o fisco para proceder o lançamento do 

tributo devido, porém, condicionado o registro/transferência dos bens a 

comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a 

sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens 

sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda 

Pública, inexistindo prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, 

do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – 

ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO DO ARROLAMENTO – PRÉVIA 

QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO 

RESERVADO PARA VIA PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação 

trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, 

com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja 

homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão 

causa mortis, e, somente após a expedição do formal de partilha ou da 

carta de adjudicação, é que a Fazenda Pública será intimada para 
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providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente 

devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018)

 3. ANTE O EXPOSTO, homologo, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha apresentada à f. 05/11, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 224188 Nr: 2243-64.2015.811.0015

 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: ARNALDO ESKELSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA COSTA ANTONIOLI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Nomeio inventariante o(a) requerente, sob compromisso. 

Intime-se para assinatura do termo de compromisso no prazo de 05 dias.2. 

No prazo de 20 dias contados da data em que prestou compromisso, 

deverá o inventariante acostar ao feito certidão negativa de testamento, 

emitida pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados e, em 

igual prazo, apresentar as primeiras declarações, acompanhadas dos 

documentos cadastrais e fiscais do bem inventariado, lavrando-se termo 

circunstanciado em Cartório.3. Na mesma oportunidade, devem ser 

apresentadas aos autos, as certidões negativas das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

Municipal.4. Cite-se, após, o cônjuge/companheiro(a), se for o caso, os 

herdeiros não representados, os legatários, o Ministério Público, se houver 

herdeiro incapaz ou ausente, testamento por cumprir ou Fundação por 

velar, o testamenteiro, se o finado deixou testamento, bem como a 

Fazenda Pública, manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 dias, ou atribuir valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se 

expressamente.5. Havendo concordância quanto às primeiras 

declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, dos bens do 

espólio, lavre-se o termo de últimas declarações, intimando-se o 

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.6. Após as últimas declarações, digam as 

partes, em quinze dias.7. Se concordes, ao cálculo e digam todas as 

partes, em 05 dias e, em seguida, a Fazenda Pública. Não havendo 

impugnação aos cálculos, estes serão homologados por sentença.8. 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 dias. Em seguida, conclusos 

para a homologação da partilha. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 153815 Nr: 1836-97.2011.811.0015

 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: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSN-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Proceda-se a localização de endereço de Derli Bandeira Ribas por meio 

do Portal do Magistrados e Siel, com a resposta, cite-se-a acerca do 

presente inventário para, querendo, aceitar o encargo de inventariante.

2. Infrutífera a diligência supra, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 dias, acostar ao feito a certidão de óbito dos ascendentes do de cujus 

ou proceder a habilitação deles no presente processo, nos termos do 

artigo 1.829, II, do Código Civil.

3. De outro lado, em resposta ao ofício de f.33, encaminhe-se cópia da 

presente decisão.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 163086 Nr: 10953-15.2011.811.0015

 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: JMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMC-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17.585-MT, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cumpra-se na forma delineada no item 2 da decisão de f. 36.

2. Após, concluso para sentença.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 22366 Nr: 280-75.2002.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA COSTA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES AIRES (ESPÓLIO), JOSÉ 

JOAQUIM DA COSTA (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JÚNIOR - OAB:Defensor Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Manifeste-se a inventariante, no prazo de 15 dias, se possui 

interesse na conversão do presente inventário para o rito de arrolamento 

sumário, apresentando, se o caso, plano de partilha amigável, celebrada 

entre as partes, nos termos da lei, declarando os títulos dos herdeiros e 

os bens do espólio, bem como atribuir valor aos referidos bens, para fins 

de partilha.2. Não havendo interesse na conversão, no prazo supra 

assinalado, deverá a inventariante retificar as primeiras declarações, 

atentando-se para a cumulação de inventários, créditos informados, entre 

outors, nos termos do artigo 620 do CPC, inclusive excluindo o imóvel de 

matrícula 12.107, posto que não pertence aos de cujus. Anoto que 

eventual discussão acerca da propriedade do referido imóvel, desafia 

medida própria nas vias ordinárias.3. Na mesma oportunidade, deverá 

acostar ao feito as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal.4. 

Cite(m)-se, após, a Fazenda Pública, manifestando-se ela sobre os 

valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 

dias, ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados, 

manifestando-se expressamente.5. Havendo concordância quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, dos 

bens do espólio, lavre-se o termo de últimas declarações, intimando-se o 

inventariante para prestá-las, inclusive retificando o valor atribuído à 

causa e procedendo com os recolhimentos das custas e taxas 

complementares.6. Após as últimas declarações, digam as partes, em 

quinze dias.7. Se concordes, ao cálculo e digam todas as partes, em 05 

dias e, em seguida, a Fazenda Pública. Não havendo impugnação aos 

cálculos, estes serão homologados por sentença.8. 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 dias. (...)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 275159 Nr: 13193-98.2016.811.0015

 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: ELISANGELA SILVA OLIVEIRA, HORTÊNCIA 

GABRIELLA OLIVEIRA CAVEQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDO CAVEQUIA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FURTADO GOMES - 

OAB:8335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Manifeste-se a inventariante, no prazo de 15 dias, se possui interesse 

na conversão do presente inventário para o rito de arrolamento comum, 

apresentando, se o caso, suas declarações, a atribuição de valor aos 

bens do espólio e o plano de partilha, acompanhadas dos documentos 

cadastrais e fiscais do(s) bem(ns) inventariado(s), caso já não tenha sido 

apresentado, além da prova da quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio e às suas rendas, mediante apresentação das certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

 2. Após, vistas ao Ministério Público, no prazo de 10 dias.

 3. Não havendo interesse na conversão, no prazo supra assinalado, 

deverá a inventariante acostar ao feito as certidões negativas das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado) e Municipal.

4. Cite(m)-se, após, a Fazenda Pública Estadual (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.

5. Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, dos bens do espólio (CPC, arts. 630 e 633), 

lavre-se o termo de últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o(a) 

inventariante para prestá-las, inclusive retificando o valor atribuído à 

causa e procedendo com os recolhimentos das custas e taxas 

complementares.

6. Após as últimas declarações, digam as partes, em quinze (15) dias 

(CPC, art. 637).

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. Se houver caso de renúncia de herança, ou doação, ou cessão, 

tome-se por termo, devendo a parte transmitente ou renunciante ser 

intimada pessoalmente 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.

11. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203203 Nr: 5527-17.2014.811.0015

 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: TRDSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELU-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, se 

manifestar em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155997 Nr: 3153-33.2011.811.0015

 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: JFGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSV-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CÂNDIDO DA SILVA - 

OAB:5953-B/MT, ZEILA ROCHA OLIVEIRA BENEVIDES - 

OAB:MT/7.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110286 Nr: 2683-70.2009.811.0015

 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: EDCP, EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato César Ferreira 

Nascimento - OAB:5151-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111293 Nr: 3669-24.2009.811.0015

 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: DCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

regularizar a representação processual da viúva meeira, conforme fl. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151318 Nr: 12416-26.2010.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHRDC, NCRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 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 

10(dez) 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).(101/102) 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.: 246078 Nr: 15908-50.2015.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: DBDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDMF-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275159 Nr: 13193-98.2016.811.0015

 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: ELISANGELA SILVA OLIVEIRA, HORTÊNCIA 

GABRIELLA OLIVEIRA CAVEQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDO CAVEQUIA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FURTADO GOMES - 

OAB:8335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

15(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).(72) 

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.: 230776 Nr: 6099-36.2015.811.0015

 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: IFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCLA-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

15(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).(25) 

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.: 127152 Nr: 6366-81.2010.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDAM, AMDA, FPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se a parte exequente para impulsionar o feito em 10 dias, sob 

pena de extinção.

2. Transcorrido in albis o prazo supra, intime-se pessoalmente a parte 

autora para suprir a falta em 05 dias, sob pena de extinção.

3. Após, vistas ao Ministério Público.

4. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 217099 Nr: 16378-18.2014.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCGR, ADGR, SRG, PFGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos em correição

1. Forte no artigo 186 do CPC, defiro o pedido de f. 90.

2. Intime-se pessoalmente a parte autora, por carta, no último endereço 

informado no processo, para requerer quanto ao prosseguimento do feito 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

3. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 171736 Nr: 6853-80.2012.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDODS, RDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. Forte no artigo 517 do CPC, expeça-se a certidão 

de dívida judicial para efetivação do protesto. 1.1. A certidão de dívida 

judicial deverá indicar o nome e qualificação do credor e do devedor, o 

número do processo judicial em execução, o valor líquido e certo da dívida, 

com a data de sua homologação judicial, nos termos do provimento Nº 

07/2007-CGJ/MT. 1.2 Para fins do item retro, homologo o cálculo 

apresentado à f. 66/67.2. Expeça-se o necessário para a inclusão do 

executado nos cadastros de inadimplentes, devendo a parte exequente 

tomar as medidas necessárias para cancelamento imediato das inscrições 

efetuadas em caso de pagamento, garantia da execução ou extinção da 

mesma. (CPC, art. 782, §§ 3º e 4º).3. É certo que a Lei n. 8.036/90, que 

dispõe sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, enumera, no art. 

20, as hipóteses permissivas para movimentação da conta. Não é menos 

certo, contudo, que a jurisprudência majoritária vem entendendo que tais 

hipóteses não são taxativas, permitindo que, em casos excepcionais, seja 

autorizada a liberação do saldo da conta vinculada. É o que ocorre com a 

execução de alimentos.Isso porque se trata de débito alimentar, no qual a 

quantia devida é imprescindível à subsistência do alimentando. É 

necessário proteger os dependentes do trabalhador, que precisam de 

apoio financeiro. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

DE ALIMENTOS. PENHORA. DEPÓSITOS DO FGTS. As hipóteses do art. 20 

da lei n. 8.036/90 não são taxativas, permitindo que, em casos 

excepcionais, como na execução de alimentos, seja autorizada a liberação 

do saldo da conta vinculada em favor do credor de alimentos. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 4888 Nr: 530-55.1995.811.0015

 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: EUNICE LUZIA DO NASCIMENTO, DENILSON GRACIANO 

DO NASCIMENTO, LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI, MARILCE 

AUXILIADORA DO NASCIMENTO, DEMILCE DOMINGAS DO NASCIMENTO, 

DEMILSON BENEDITO DO NASCIMENTO, EDMILCE ROSALIA DO 

NASCIMENTO MOLINA, EDICELMA BENEDITA DO NASCIMENTO CAMPOS, 

MANOEL AGOSTINHO DO NASCIMENTO JUNIOR, LUCIELLE APARECIDA 

DO NASCIMENTO, FRANCINETE MARIA DO NASCIMENTO, EUNICE LUCIENE 

DO NASCIMENTO, JÚLIA MADALENA PEREIRA, WELLINGTON DO 

NASCIMENTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL AGOSTINHO DO NASCIMENTO 

(ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - 

OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILI BERWIG - OAB:7160-B, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.1. Chamo o feito à ordem.2. Compulsando o feito, verifica-se que já 

foram realizadas várias tentativas conciliatórias entre as partes, restando 

todas infrutíferas, procrastinando o regular andamento do feito. Assim, 

indefiro o pedido de designação de nova audiência de 

conciliação.Ademais, casa haja composição amigável entre as partes, 

poderão manifestar interesse na conversão do presente inventário para o 

rito de arrolamento sumário, apresentando o plano de partilha amigável, 

celebrada entre as partes, nos termos da lei (art. 659 e seguintes do CPC), 

declarando os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o 

disposto no artigo 630 do CPC, bem como atribuir valor aos referidos bens, 

para fins de partilha, além de regularizar a representação processual do 

herdeiro Welington do Nascimento Pereira, que alcançou a maioridade.3. 

Não havendo interesse na conversão, proceda-se a anotação da penhora 

do crédito trabalhista de José da Silva Araújo (f. 146/147 e f. 151/156) na 

capa dos autos.4. De outro lado, intime-se a inventariante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, retificar as primeiras declarações para excluir os 

débitos de Honorários Advocatícios e custas e despesas processuais 

decorrentes dos autos 1859-53.2005.811.0015 (código 9226), uma vez 

que tais dívidas são exclusivas da demandada Eunice Luzia do 

Nascimento e não do espólio, porquanto litigou visando interesse próprio e 

não representando o espólio, consoante se extrai da decisão de f. 50 dos 

autos a que se refere.Se assim é, eventual penhora deverá recair sobre 

fração ideal que toca a meeira devedora e, portanto, não devem os 

referidos débitos serem arrolados como dívidas do espólio.4.1. Ainda, 

devem constar nas primeiras declarações, a integralidade dos valores 

recebidos da Colonizadora como indenização pelo tempo de trabalho do de 

cujus e falecimento no exercício das funções (f. 65/78, f. 101/105, f. 

116/117), (...)

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002219-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUZIA SCHEBELISKI (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002219-82.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: SONIA LUZIA SCHEBELISKI EXECUTADO: 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: 1005067-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA LIVI DOS SANTOS (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 #1005067-08.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): ELIANE DA SILVA LIVI 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004774-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA CRISTINA BRASILIENSE ZANINI (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 #1004774-38.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): MARTHA CRISTINA BRASILIENSE ZANINI 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 
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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: 1003426-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RIVIANI MARIA TAQUINI DOS SANTOS (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 #1003426-19.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): RIVIANI MARIA TAQUINI 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003433-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELI DO NASCIMENTO MORAES (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003433-11.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): MARIA SUELI DO NASCIMENTO MORAES 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: 1003303-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEI APARECIDA GARCIA (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003303-21.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): ROSILEI APARECIDA GARCIA 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: 1004751-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRENE RODRIGUES MACHADO (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 #1004751-92.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: CIRENE RODRIGUES MACHADO EXECUTADO: 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: 1002249-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE PATRICIA PEDROSO LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, visualizando os autos, constatamos que o 

(s) documento (s) juntado (s), s. m. j., não são suficientes para a 

elaboração eficaz do cálculo determinado. CERTIFICO mais, que, data 

vênia, entendemos que é necessário um comprovante de remuneração da 

época para tal mister, ou seja, no mínimo, fevereiro/1994. CERTIFICO 

finalmente, que sem esses elementos não é possível realizar qualquer ato 

nesses autos. O referido é verdade e dou fé.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003507-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SENGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, visualizando os autos, constatamos que o 

(s) documento (s) juntado (s), s. m. j., não são suficientes para a 

elaboração eficaz do cálculo determinado. CERTIFICO mais, que, data 

vênia, entendemos que é necessário um comprovante de remuneração da 

época para tal mister, ou seja, no mínimo, fevereiro/1994. CERTIFICO 

finalmente, que sem esses elementos não é possível realizar qualquer ato 

nesses autos. O referido é verdade e dou fé.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182299 Nr: 3245-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE TERESINHA CIELO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR MUNICÍPIO DE 

SINOP-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do advogado da requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados bancários necessários para expedição de Alvará, 

referente honorarios.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005122-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005122-56.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARCIO PEREIRA DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MÁRCIO 

PEREIRA DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, 

em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração 

e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, realizado em 04/07/2008, conforme Termo 

de Posse datado de 18 de agosto de 2008, para o cargo de professor com 

lic. plena em educação física, 40h, Referência CE-20. 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. 6129991. CITAÇÃO ao ID. Num. 6735771. Pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 8263694 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. 8733602 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. 8263694). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 
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da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (19/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MÁRCIO PEREIRA DA SILVA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 
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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 

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 
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Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002550-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA IZABEL TORRES (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)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002550-64.2016.8.11.0015 AUTOR: 

SANDRA IZABEL TORRES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SANDRA IZABEL 

TORRES em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas 

gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso 

Público, realizado em 05/06/2005, conforme Termo de Posse datado de 15 

de fevereiro de 2008, para o cargo de zelador, Referência CE-02. 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. 4301763. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 4947546 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. 8830746 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. 4947546). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 
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a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (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 (30/11/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por SANDRA IZABEL TORRES 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 

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 
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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 

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 
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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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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 #1003303-21.2016.8.11.0015 AUTOR: 

ROSILEI APARECIDA GARCIA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ROSILEI 

APARECIDA GARCIA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público realizado em 07 e 08/03/1998, conforme 

Termo de Posse datado de 26 de fevereiro de 1999 para o cargo de 

merendeira, Referência QC-05. 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. 4508274. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 

5846978 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. 6959230 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. 5846978). 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. - 
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Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1999, 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 (17/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ROSILEI APARECIDA GARCIA 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 
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06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(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 
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URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002249-83.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARINEIDE PATRICIA PEDROSO LARA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

MARINEIDE PATRICIA PEROSO em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, realizado em 05/06/2005, conforme Termo 

de Posse datado de 17 de janeiro de 2008, para o cargo de zelador, 

referência CE-02 . Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. CITAÇÃO ao ID. Num. 

6066408. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. 

Num. 6695473 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. 7289662 

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 
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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. 6695473). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (21/02/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MARINEIDE PATRICIA PEROSO 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, 
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razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(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 
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Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003507-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SENGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003507-31.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARIA LUCIA SENGER RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARIA LUCIA SENGER 

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 07/03/1998, conforme Termo de Posse datado de 31 de 

janeiro de 2000, para o cargo de zeladora, referência CE - 02. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. CITAÇÃO ao ID. Num. 6069794. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi 

apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 6093292 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. 7299147 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 
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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. 6093292). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1998, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (25/03/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MARIA LUCIA SENGER 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 
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salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 178 de 303



necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA WINTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY SORAYA VANDERLINDE OAB - MT21819/O (ADVOGADO(A))

HELOISA LAIS LUNKES OAB - MT25488/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001029-45.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DAIANE 

CRISTINA WINTER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELOISA LAIS 

LUNKES, DAIANY SORAYA VANDERLINDE POLO PASSIVO: TAM LINHAS 

AÉREAS 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: 17:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 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: 1001030-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID CLAUDIOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY SORAYA VANDERLINDE OAB - MT21819/O (ADVOGADO(A))

HELOISA LAIS LUNKES OAB - MT25488/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001030-30.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DEYVID 

CLAUDIOS VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELOISA LAIS 

LUNKES, DAIANY SORAYA VANDERLINDE POLO PASSIVO: TAM LINHAS 

AÉREAS 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: 17:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 6 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: 1001031-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DE FATIMA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DE ALMEIDA RONDON GUEDES OAB - MT0020998A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO GUEDES OAB - MT25673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001031-15.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EDINA DE 

FATIMA MARCONDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAIS DE 

ALMEIDA RONDON GUEDES, CARLOS AUGUSTO GUEDES POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 23/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 6 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: 1001036-37.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIA MOARA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001036-37.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TASSIA MOARA 

AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO POLO PASSIVO: BRADESCO SAUDE 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: 17:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 7 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: 1001044-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON PREVELATO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISON PREVELATO VIEIRA OAB - MT26197/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001044-14.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALISON 

PREVELATO VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALISON 

PREVELATO VIEIRA POLO PASSIVO: VIA VAREJO 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: 24/03/2020 Hora: 08:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 7 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: 1003832-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA MARIA PIRES DUARTE (INTERESSADO)

OLIMPIO FERREIRA (INTERESSADO)

IGNES MENIN OUTEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003832-35.2019.8.11.0015. INTERESSADO: IGNES MENIN OUTEIRO, 

ELOIZA MARIA PIRES DUARTE, OLIMPIO FERREIRA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM 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, 06 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010459-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA SUHETT MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010459-55.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELLEN CRISTINA SUHETT 

MENDES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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 
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declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

06 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002583-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DUTRA ALONSO VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALSON VICENTE OAB - RJ176615 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON UCHOA VIANNA OAB - RJ024697 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002583-49.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FELIPE DUTRA ALONSO 

VICENTE REQUERIDO: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 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, 06 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006796-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CANDIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006796-98.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EMERSON CANDIDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO 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, 06 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012194-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012194-26.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO JOSE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. 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, 06 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007919-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007919-34.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANA PAULA SILVA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. 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, 06 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005303-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LOPES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

ANGELA RAMOS PINHEIRO OAB - DF31608 (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005303-57.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCA LOPES RIBEIRO 

REQUERIDO: OI S.A, TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES 

S/A 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, 

intimem-se as partes embargadas para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se acerca dos embargos declaratórios aviados. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005305-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

ANGELA RAMOS PINHEIRO OAB - DF31608 (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 
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1005305-27.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JACKELINE RIBEIRO DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S.A, TELEMONT ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICACOES S/A 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, intimem-se as partes embargadas para, 

no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010458-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SOARES GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-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

 

e ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010458-70.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALINE SOARES GALVAO 

REQUERIDO: VIVO S/A 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, 06 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007917-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANILDA OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007917-64.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDIVANILDA OLIVEIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. 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, intimem-se as partes embargadas para, 

no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010298-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIANDRA APARECIDA NOVAES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010298-45.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LIANDRA APARECIDA 

NOVAES BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. 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, intimem-se as partes 

embargadas para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos 

embargos declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 06 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009240-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS VAZ LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009240-07.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO DOMINGOS VAZ 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. 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, 06 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010304-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NECILDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010304-52.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NECILDO DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A 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 as parte embargada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

acerca dos embargos declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007880-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007880-37.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DENISE RUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. 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 as parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007922-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LECI TERESINHA PERONDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007922-86.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LECI TERESINHA PERONDI 

REQUERIDO: VIVO S.A. 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, 06 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008845-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GREMENSON RAMOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

10 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008845-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GREMENSON RAMOS DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. 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, 06 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008827-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CESAR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008827-91.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MOACIR CESAR FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. 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 as parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010092-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010092-31.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. 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, 06 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003055-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA GUERREIRO FURLAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO TROMBETTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003055-50.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: MARGARIDA GUERREIRO 

FURLAN EXECUTADO: CARLOS ANTONIO TROMBETTA 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, 06 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009497-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DE OLIVEIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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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 DESPACHO Processo: 

1009497-32.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KARINA DE OLIVEIRA 

ANDRADE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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, 06 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005045-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VILMA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (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.: 1005045-47.2017.8.11.0015 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ROBERTO DOS REIS (REQUERENTE)

EDUARDO ROBERTO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGONESE & CIA LTDA (REQUERIDO)

H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (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.: 1000088-32.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 06/03/2020 09:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. EDUARDO ROBERTO DOS 

REIS CPF: 024.570.811-14, ADRIANO VALENTE FUGA PIRES CPF: 

885.943.271-53, EVERTON ROBERTO DOS REIS CPF: 030.483.279-08 

Endereço do promovente: Nome: EDUARDO ROBERTO DOS REIS 

Endereço: RUA DAS OLIVEIRAS, 148, - DE 1/2 A 189/190, JARDIM DAS 

OLIVEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-445 Nome: EVERTON ROBERTO 

DOS REIS Endereço: RUA DAS OLIVEIRAS, 148, - DE 1/2 A 189/190, 

JARDIM DAS OLIVEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-445 Endereço do 

promovido: Nome: H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES Endereço: rua 

av. cuiabá, 443-E, centro, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 

Nome: ANGONESE & CIA LTDA Endereço: RUA COLONIZADOR ÊNIO 

PIPINO, sn, - DE 1 A 675 - LADO ÍMPAR, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - 

MT - CEP: 78557-484 Sinop, Sexta-feira, 07 de Fevereiro de 2020. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012555-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA 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.: 8012555-26.2016.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 11/02/2020 09:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. CLAUDIO ALVES PEREIRA CPF: 

235.177.609-78, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI CPF: 

017.838.531-07 Endereço do promovente: Nome: CLAUDIO ALVES 

PEREIRA Endereço: Rua DAS NOGUEIRAS, 1228, - DE 884/885 A 

1303/1304, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-200 Endereço do 

promovido: Nome: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Endereço: 

Avenida MIGUEL SUTIL, 15160, - DE 14187/14188 AO FIM, JARDIM 

UBATÃ, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-700 Nome: CONECTCAR SOLUCOES 

DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A. Endereço: Alameda RIO NEGRO, 585, 

12º ANDAR, TORRE C, CONJUNTO 121, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Sinop, Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001054-58.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WELLINGTON 

MARTINS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RINALDO 

FERREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 24/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 7 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: 1001058-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBALINHO ESTEVAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO OAB - MT0017919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001058-95.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNO 

ROBALINHO ESTEVAM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO 

PEREIRA RIBEIRO 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: 24/03/2020 Hora: 09:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 
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56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001588-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA CLEONILDA RODRIGUES LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU TEICHEIRA TURRA (EXECUTADO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

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.: 1001588-07.2017.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002446-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLLEY DE SOUSA ALVES WELTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHENIFER ALMEIDA PAULI (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.: 1002446-04.2018.8.11.0015 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: 1004483-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RAMALHO 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.: 1004483-38.2017.8.11.0015 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: 8013349-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA SOCORRO FREITAS 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.: 8013349-47.2016.8.11.0015 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: 1001060-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO APARECIDO TEIXEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001060-65.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TARCISIO 

APARECIDO TEIXEIRA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 24/03/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 7 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 99865 Nr: 6899-11.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SÉRGIO ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELI SILVIA MASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 Vistos etc.

 Cumpra-se in totum a r. decisão de p. 219.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000978-34.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MANOEL PEREIRA SANTOS 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de 

débito, c/c indenização por danos morais, com pedido liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Manoel Pereira dos Santos em face de 

Oi 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 
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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. Ao que informa o extrato positivo de restrição creditícia 

colacionado no Id. 28907813, o nome da parte promovente encontra-se 

negativado pela parte promovida desde 21/11/2019, no valor total de R$ 

1.177,15. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

perante os órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que 

inexiste débitos pendentes com a promovida. 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 

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. 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. Noutro giro, 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. 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 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. Isto 

posto, defiro o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do 

CPC, a fim de determinar à parte requerida que exclua o nome da parte 

promovente 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. Por se enquadrar a parte promovente 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. 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. 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. Serve a presente como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito
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VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000880-49.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MILTON ANTONIO FLORENCIO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por 

danos morais, com pedido liminar em tutela provisória de urgência, aviada 

por Milton Antônio Florencio dos Santos em face de Estado de Mato 

Grosso, 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 
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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. No compulsar dos autos, 

prima facie, em Juízo de cognição sumária, superficial e não plena, o 

pedido de tutela de urgência merece parcial acolhida. Isto porque o 

documento constante no Id. 28805892 demonstra que o veículo Fusca 

1300 L, placas JYG7497, Renavam 125487347, ano 1981 foi retirado de 

circulação, com baixa definitiva por processo administrativo nº 

00047430/1996, razão que dá suporte ao requisito da probabilidade do 

direito, de modo que a parte promovente não pode ser responsabilizada 

por créditos tributários posteriores à baixa definitiva do veículo. 

Observação contida no referido documento de que o veículo não está apto 

a licenciar. A baixa do automóvel ocorreu em 1996, o que faz desaparecer 

o fato gerador do tributo IPVA. Assim, em linha de princípio e análise 

perfunctória dos documentos que instruem a inicial, a cobrança do tributo 

IPVA pela Fazenda referente aos anos subsequentes à baixa do veículo 

soa desarrazoada. Portanto, nesta conjuntura, existe probabilidade de 

sucesso da tese de ser indevido o valor cobrado a título de crédito 

tributário em nome da parte promovente, quanto aos débitos tributários 

posteriores à baixa do veículo. Por sua vez, o perigo de dano, de igual 

forma é público e notório, vez que passíveis de execuções judiciais e 

eventuais expropriações de bens de propriedade da promovente. O 

próprio protesto colacionado aos autos já indica inúmeros entraves e 

percalços na vida pessoal do contribuinte. Promana pessoa caloteira, 

dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Noutro giro, o 

provimento a ser adiantado provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Basta a revogação da 

decisão. Desde que producente a antítese a ser alinhavada 

oportunamente, a fazer ruir, se assim se der, a tese até o momento 

razoavelmente soberba. Dessa forma, estando preenchidos, na hipótese, 

os requisitos exigidos pela legislação processual, com razoável firmeza a 

probabilidade de o direito da autora sagrar-se reconhecido, evidenciando, 

ainda, a urgência no provimento liminar requerido, possível se mostra o 

deferimento da tutela de urgência pretendida. Isto posto, com espeque no 

art. 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência 

pretendida, de modo a determinar que a parte promovida suspenda o 

protesto lavrado sob o número 118109, no valor de R$ 303,35, CDI 

201891487, em nome da parte promovente, no prazo de até 10 dias, até 

ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem 

arbitradas oportunamente, se for o caso. Com fulcro no art. 334, § 4º, 

inciso II, do Código de Processo Civil, dispenso audiência de conciliação ou 

mediação, em vista do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – 

A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, 

contudo, que a audiência conciliatória ocorra se for do interesse do 

promovido. Cite-se o promovido para contestar em 30 dias, conforme 

enunciado retromencionado. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344 do CPC). 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. Serve a presente decisão como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito
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BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000941-07.2020.8.11.0015. AUTOR: JHENNYFFER MYKAUANE DE 

SOUZA BARBOSA REU: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO 

DE CRÉDITO LTDA Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de 

débito, c/c indenização por danos morais, com pedido liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Jhennyffer Mykauane de Souza 

Barbosa em face de Brasil Card Administradora de Créditos 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 
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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. 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. Ao que informa o extrato positivo de restrição creditícia 

colacionado no Id. 28862011, o nome da parte promovente encontra-se 

negativado pela parte promovida desde 21/09/2018, no valor total de R$ 

378,84. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

perante os órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que 

inexiste débitos pendentes com a promovida. 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 

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. 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. Noutro giro, 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. 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 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. De 

mais a mais, a exclusão 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 à 

parte promovida que exclua o nome da parte promovente 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 primeiro grau 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, 06 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: 

1000558-29.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIA SCHWAB 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Pretensão de rescisão 

de contrato de prestação de serviços educacional, com pedido de liminar 

em tutela provisória de urgência, proposta por Marcia Schwab em face de 

Unic Educacional 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 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 
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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, o 

contrato formalizado entre as partes e a fatura agregada aos autos. 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. Noutro giro, 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. Ademais, 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. 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 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, a fim de determinar à parte promovida que 

exclua o nome da parte promovente 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. Inverto o 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). Serve a presente como carta precatória, 

ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 06 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão 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:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000974-94.2020.8.11.0015. AUTOR: MIGUEL JORGE SOARES REU: 

BANCO AGIBANK S/A Vistos etc. Ação Revisional de cláusulas 

contratuais, c/c repetição de indébito, com pedido de tutela provisória de 

urgência, aviada por Miguel Jorge Soares em face de Banco Agibank 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 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. No caso sob análise, neste incipiente momento 

processual, não é vislumbrado a presença dos requisitos necessários à 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, porquanto, para a 

comprovação da tese expendida pela parte autora é impositiva a dilação 

probatória e, em especial, a submissão do feito ao crivo do contraditório. 

Isso porque a probabilidade do direito na linha almejada em tutela de 

urgência, que é a suspensão do pagamento do valor emprestado, não 

encontra guarida nos negócios em geral. O pedido liminar visa o não 

pagamento das prestações até decisão final de mérito, pura e 
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simplesmente. Ora, embora o contrato não deixe de apresentar potencial 

lesividade ao consumidor ao documentar uma taxa de juros de 22% ao 

mês, suspender o pagamento em sua integralidade não se afigura justo. 

Há que se destacar que a parte promovente admite a contratação do 

empréstimo. Assim, diante da necessidade de resguardar os direitos das 

partes no decorrer processual, até porque a parte promovida não pode 

ficar sem o mínimo de contraprestação em relação ao empréstimo 

efetivado, tem-se que a tutela de urgência cobiçada deve ser precedida 

do pagamento do valor tido como incontroverso, que inclusive se traduz 

como uma contracautela para a hipótese de indeferimento das pretensões 

autorais. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO 

CONTRATUAL –EMPRÉSTIMO PESSOAL – TUTELA ANTECIPADA 

DEFERIDA – DEPÓSITO DOS VALORES TIDOS POR INCONTROVERSOS E 

DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME 

DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DIFERENÇA 

ENTRE A TAXA REMUNERATÓRIA DE JUROS ANUAL E O DUODÉCUPLO 

DA MENSAL – JUROS CONTRATADOS NA FORMA COMPOSTA – 

PERÍODO DE NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL – 

AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – RECURSO PROVIDO. A diferença entre taxa 

remuneratória de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal retratada não 

configura capitalização de juros, mas sim processo composto de 

formação de taxa de juros, mesmo porque enquanto este se dá na fase 

normalidade, aquela somente ocorre na fase de anormalidade. O STJ vem 

decidindo que somente “o abuso na exigência dos ‘encargos da 

normalidade’, quais sejam, os juros remuneratórios, descaracteriza a mora 

do devedor.” (STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1010332/PR). Ou seja, 

eventual abusividade no referente aos encargos de anormalidade não têm 

o condão de afastar os efeitos da mora. Se o autor da ação revisional não 

tem intenção em adimplir o contrato de empréstimo pessoal firmado com o 

banco/requerido, pois sequer depositou em juízo o valor que entende 

devido conforme deferido em liminar, há que ser reformada a decisão 

recorrida por flagrante afronta ao artigo 285-B, § 1º, do CPC. (AI 

155609/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 16/07/2014)”. 

(TJ-MT - AI: 01556094220138110000 155609/2013, Relator: DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/07/2014, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2014); Noutro giro, 

a abusividade na taxa de juros, se existente ou não, será analisada em 

momento oportuno, já que demanda uma análise aprofundada dos termos 

contratuais e das normas que regem a matéria, o que somente será 

possível depois de estabelecido o contraditório. Portanto, não evidenciado 

suficientemente o direito aduzido, ausentes os requisitos autorizadores 

para o deferimento da tutela de urgência pretendida, preconizados pelo 

art. 300, caput, do CPC. Não há como ser concedida. 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. Isto 

posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada. Ausente a 

probabilidade do direito alardeado. Não obstante, o fato da parte autora 

tentar 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 proporcionalidade e a 

razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, 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, 06 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: 

1000969-72.2020.8.11.0015. AUTOR: ALEXANDRE ZANCAN REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Pretensão declaratória de nulidade de 

multa imposta por infração de trânsito, c/c indenização por danos morais, 

com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por 

Alexandre Zancan em face de Prefeitura Municipal de Sinop e Secretaria 

Municipal de Trânsito e Transporte Urbano, ambos qualificados. Verificada 

atecnia na eleição do polo passivo da demandada, onde figura a Prefeitura 

Municipal de Sinop e a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte 

Urbano. De antemão, apesar de que se revela lição comezinha e 

desnecessária, mas é certo que Prefeitura Municipal de Sinop - MT não 

passa da estrutura física ou prédio onde funciona a pessoa jurídica 

respectiva, que é o Município de Sinop/MT. A prefeitura é o paço municipal, 

o local onde o ente da administração pública direta dotado de 

personalidade jurídica, Município, atua e se consubstancia. Nesse sentido 

dispõe o artigo 18 da Constituição Federal: “Art. 18. A organização 

político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, 

nos termos desta Constituição (...).” Nesse viés, a jurisprudência já se 

posicionou, conforme arestos a seguir negritados: “RESPONSABILIDADE 

CIVIL. PREFEITURA. ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA PARA 

COMPOR A RELAÇÃO PROCESSUAL. As pessoas jurídicas de direito 

público interno estão relacionadas no art. 41 do NCC, constando, 

expressamente, no inc. III, os Municípios como pessoa jurídica e, no art. 

18, da CRFB/88, que trata da Organização Político-Administrativa, como 

ente federativo. Ao contrário do que afirmado na inicial deste recurso, a 

demanda originária foi ajuizada em face da PREFEITURA e não do 

Município. Neste contexto, correta a r. decisão agravada que determinou a 

regularização do polo passivo da demanda, "ut" art. 12, I do CPC. 

RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (TJ-RJ - AI: 

00245850520098190000 RIO DE JANEIRO SAO JOAO DE MERITI 3 VARA 

CIVEL, Relator: ROBERTO DE ABREU E SILVA, Data de Julgamento: 

08/07/2009, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2009). 

Noutro giro, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano é 

desprovida de personalidade jurídica, que não tem como ser acionada 

numa ação ordinária como esta, senão eventualmente apenas seus 

gestores, conforme a hierarquia, via do estreito mandado de segurança. O 

que não é o caso. Não custa transcrever a curta e precisa lição a 

respeito, em três tópicos, do saudoso administrativista Hely Lopes 

Meirelles, in “Direito Administrativo Brasileiro”, 21.ª edição. Ed. Malheiros, 

São Paulo, 1990, págs. 62 e 63/64, do seguinte teor: “Entidades Estatais – 

São pessoas jurídicas de Direito Público que integram a estrutura 

constitucional do Estado e têm poderes políticos e administrativos, tais 

como a União, os Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal”. 

(...) “Órgãos Públicos – São centos de competência para o desempenho 

de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à 

pessoa jurídica a que pertencem. São unidades de ação com atribuições 

específicas na organização estatal”. (...) “Órgãos integram a estrutura do 

Estado e das demais pessoas jurídicas como partes desses corpos vivos, 

dotados de vontade e capacidade de exercer direitos e contrair 

obrigações para a consecução dos seus fins institucionais. Por isso 

mesmo, os órgãos não têm personalidade jurídica nem vontade própria, 

que são atributos do corpo e não das partes, mas na área de suas 

atribuições e nos limites de sua competência funcional expressam a 

vontade da entidade a que pertencem e a vinculam por seus atos 

manifestados através de seus agentes (pessoas físicas). Como partes 

das entidades que integram, os órgãos são meros instrumentos de ação 

dessas pessoas jurídicas, preordenados ao desempenho das funções 

que lhes forem atribuídas pelas normas de sua constituição e 

funcionamento”. Assim, indubitável a manifesta ilegitimidade passiva da 
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Prefeitura Municipal de Sinop e a Secretaria Municipal de Trânsito e 

Transporte Urbano, acionadas para responderem por esta ação. 

Outrossim, verificado que a parte promovente atua em causa própria, que 

por indicação de sua qualificação tem por profissão a de advogado. 

Contudo, ausente nos autos qualquer documento hábil que lhe identifique 

como tal, cuja demonstração deverá instruir a inicial. Assim, diante dos 

princípios que regem o Juizado Especial, mormente o da informalidade e 

celeridade, deixo de indeferir a inicial, consoante dicção do art. 295, inciso 

II, do CPC, para possibilitar a correção desta. Isto posto, determino que a 

parte autora, em 15 dias, emende a inicial, a consertar o polo passivo da 

lide, indicando a pessoa jurídica corretamente, bem como agregue aos 

autos documento de identificação profissional, que o capacite para 

postular em Juízo, sob pena de seu indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop– MT, 06 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000992-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SESTARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMYLLE REGINA DA SILVA MIRANDA (EXECUTADO)

JOAO FRANCISCO FIGUEIREDO MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000992-18.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: PAULO CESAR SESTARI 

EXECUTADO: JOAO FRANCISCO FIGUEIREDO MIRANDA, JAMYLLE 

REGINA DA SILVA MIRANDA Vistos etc. Ação de execução de título 

extrajudicial, com pedido de liminar para bloqueio de bem móvel via 

Renajud aviada por Paulo Cesar Sestari em face de João Francisco 

Figueiredo Miranda e Jamyle Regina da Silva. Verificado que a exequente 

não trouxe aos autos elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela, previstos 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que 

pese os documentos juntados pela parte exequente demonstrando a 

existência de título certo, líquido e exigível, não são suficientes para 

concessão da medida liminar, que tem como fundamento apenas uma 

hipótese e/ou suspeita de futuro estado de insolvência da parte 

executada. A prática de atos de constrição em desfavor da parte 

devedora só tem lugar, via de regra, depois de respeitada a citação e/ou 

intimação para pagamento voluntário do débito, a partir de quando ficará 

autorizada a expedição de mandado de penhora, com sucessão dos atos 

expropriatórios. De igual forma, admissível o arresto cautelar no processo 

executivo, quando havendo indícios de insolvência, dilapidação patrimonial 

ou utilização de qualquer artifício fraudulento para frustrar seus direitos, 

poderá o juiz, desde que comprovadamente, conceder a tutela de urgência 

para arrestar bens necessários a garantia da execução. Ocorre que, tais 

fundamentos, embora indiquem a existência de uma dificuldade financeira 

da parte demandada em saldar a dívida, não conduzem à conclusão de 

que esteja dilapidando seu patrimônio ou tentando se furtar ao pagamento 

de credores, ao menos nesta fase incipiente do feito. Não basta, portanto, 

a dificuldade econômica para se decretar arresto de bens. Sobre o tema a 

jurisprudência já se posicionou, conforme arestos a seguir destacados: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA BACENJUD. NECESSIDADE DA 

TENTATIVA DE CITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. NÃO 

PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Ainda que o devedor não tenha sido 

citado, é possível que sejam arrestados ou penhorados eletronicamente 

valores em dinheiro ou em aplicações financeiras depositados em seu 

nome em instituições financeiras, observados os limites e requisitos legais 

(artigos 830 e 854 do CPC). No entanto, a medida somente é cabível 

quando não encontrado o executado para se efetuar o ato citatório, sendo 

inviável, portanto, quando ainda não realizada ao menos a tentativa de 

citação. 2. Inexistem provas de que a parte executada esteja dilapidando 

seu patrimônio a fim de furtar-se ao pagamento de futura condenação, de 

modo que, não configurado o periculum in mora, inviável é a concessão da 

tutela de urgência”. (TRF-4 - AG: 50705023120174040000 

5070502-31.2017.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de 

Julgamento: 27/03/2018, TERCEIRA TURMA); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE 

BENS E DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACEN-JUD. IMPOSSIBILIDADE. 

NÃO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS NECESSÁRIOS PARA A 

CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A I :  2 0 5 8 5 3 8 4 7 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2058538-47.2017.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de 

Julgamento: 04/05/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 10/05/2017). De mais a mais, importante consignar que, caso a 

parte executada venha a alienar bens após a citação da presente ação, 

de forma a frustrar o recebimento do débito pelo exequente, há meios 

legais para a desconstituição da alienação em tal hipótese, não sendo 

justificável presumir a má-fé da parte executada, imputando-lhe restrição 

de valores ou bens, antes da citação para o pagamento do débito. Neste 

caso, o pedido de tutela é prematuro, ante a ausência dos requisitos. 

Medida que não deve ser autorizada. Isto posto, indefiro o pedido liminar. 

Assim, 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 
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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. Por derradeiro, 

defiro o pedido formulado pela parte exequente, de modo que determino a 

expedição de certidão atualizada, para fins de averbação no registro de 

imóveis, entregando-se à parte exequente, para os fins devidos, a ser 

comprovado nos autos. “Art. 828. O exequente poderá obter certidão de 

que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do 

valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos 

ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”. Calha 

assentar que a averbação pretendida deverá ser feita a cargo da parte 

interessada. Se necessário, que sirva a cópia da presente como 

carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 06 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: 

1001016-46.2020.8.11.0015. REQUERENTE: GRUPO JVF LTDA SPE 

REQUERIDO: THIAGO HEEMANN DA SILVA - ME Vistos etc. Embargos à 

execução, oriundos da ação de execução que tramita sob o nº 

1011214-79.2019.8.11.0015, promovido por Grupo JVF Ltda. SPE em face 

de Thiago Heemann da Silva - ME, ambos qualificados, com a tese de 

inexistência de relação comercial entre as partes e desconhecimento do 

título executivo. Postulou pela aplicação do efeito suspensivo na 

execução. É o relatório. Decido acerca do efeito suspensivo. Insta 

destacar, inicialmente, que, em regra, o embargos à execução não 

ostentam automático efeito suspensivo. Excepcionalmente, segundo 

prescreve o art. 919 do Código de Processo Civil, somente terão efeito 

suspensivo em casos específicos, quando presentes os requisitos 

estabelecidos pelo seu § 1º, a saber: “Art. 919 (...), § 1º. O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes”. Em que pese tenha a parte embargante requerido a 

suspenção da execução, é cediço que tal efeito só será possível quando 

atendido o disposto no § 1°, do art. 919 do CPC, quais sejam, os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por meio 

de penhora, depósito ou caução. O que não é o caso. Ainda, conforme se 

verifica nos autos da execução associada, o juízo não se encontra 

seguro, bem como não foi oferecida caução. Portanto, ante a ausência da 

garantia, impossível conceder o efeito suspensivo requerido, na forma do 

dispositivo processual retro transcrito. A propósito, seguem arestos ora 

compilados com destaques: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1.º, CPC/15. AUSÊNCIA DE GARANTIA. 

IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de embargos à execução fiscal, é 

imprescindível, para a atribuição do efeito suspensivo, o preenchimento de 

três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da 

relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Hipótese em que 

não restaram preenchidos os requisitos para o desiderato almejado, 

considerando não ter se vislumbrado a segurança do juízo. Precedentes 

jurisprudenciais. Inteligência do REsp 1272827/PE, submetido à sistemática 

dos recursos repetitivos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÂNIME”. (TJ-RS - AI: 70077033777 RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Data de Julgamento: 04/07/2018, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2018); “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA 

DO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - 

REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. Nos 

termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Observada a 

ausência de garantia do juízo, inviável a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos do devedor”. (TJ-MG - AI: 10024170040653001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/09/0017, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017). A 

parte embargante deve trazer elementos suficientes, que convença o juízo 

de que o seu direito está patenteado. Sem o que o efeito suspensivo não 

se consubstancia. O que ela deixou a desejar. Pode até ser que haja 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que é intuitivo. 

Mas somente este elemento não se revela suficiente para o atendimento 

do ansiado efeito suspensivo. Logo, deve ser indeferido o pedido de 

atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, 

caput, do CPC, uma vez que não é o caso de se aplicar o disposto em seu 

§ 1.º, ante a ausência de garantia, na execução, por penhora, depósito ou 

caução, nesta ação, suficientes e idôneos. Ainda, inexiste documentação 

capaz de sustentar o pedido autoral, uma vez se tratar de demanda que 

versa acerca de um direito um tanto tênue, que se revela temerário nessa 

conjuntura ainda bastante fluida, razão pela qual o caso em apreço requer 

maior análise, principalmente após a instrução processual, para após se 

obter a dicção judicial final. Até porque, imprescindível a dilação probatória 

para análise do pedido. Portanto, tenho por bem aguardar a manifestação 

do embargado nos autos, lhe conferindo o direito ao contraditório, 

precisamente quanto à tese ventilada pela parte embargante. Dessa 

forma, não há como acolher o pedido formulado pela embargante, sem 

prejuízo, por óbvio, de 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. Isto posto, RECEBO 

os embargos para discussão, nos seus regulares efeitos, posto que não 

se apresentam intempestivos e nem sugerem de chofre intuito 

manifestamente protelatório, sem motivos aparentes, forte nas 

disposições do art. 918 do Código de Processo Civil, para INDEFERI-LOS 

de plano, ainda que numa análise perfunctória. 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. Indefiro o pedido de efeito suspensivo da 
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execução, processo n.º 1011214-79.2019.8.110015, que deverá 

prosseguir regularmente. Ouça-se a parte embargada em 15 dias, na 

forma do art. 920, inciso I, do CPC. Em seguida, conclusos, para sentença 

ou designação de audiência, nos termos do art. 920, inciso II, do mesmo 

diploma instrumental. Lance-se esta decisão no processo executivo 

associado, restando lá também indeferido os pedidos neste processo 

repetidos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000950-66.2020.8.11.0015. AUTOR: JOAO FERREIRA LIMA REU: AVON 

COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de 

débito, c/c indenização por danos morais, com pedido liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por João Ferreira Lima em face de Avon 

Cosméticos 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. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

perante os órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que o 

débito encontra-se efetivamente pago. 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. Ao que informa o documento agregado 

no Id. 28874240, o nome da parte autora foi negativado pela parte 

promovida em 09/12/2018, no valor de R$ 359,14. Consta nos autos 

comprovantes de pagamento, a corroborar a tese autoral. Elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito alardeado pela parte promovente, 

pelo menos nessa análise perfunctória do feito. Noutro giro, 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. 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. 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. Isto posto, defiro o 

pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, de modo a 

determinar à parte promovida que exclua o nome da parte promovente 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. 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, 06 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001016-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRUPO JVF LTDA SPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO OAB - GO0018864A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HEEMANN DA SILVA - ME (REQUERIDO)

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: 

1001016-46.2020.8.11.0015. REQUERENTE: GRUPO JVF LTDA SPE 

REQUERIDO: THIAGO HEEMANN DA SILVA - ME Vistos etc. Embargos à 

execução, oriundos da ação de execução que tramita sob o nº 

1011214-79.2019.8.11.0015, promovido por Grupo JVF Ltda. SPE em face 

de Thiago Heemann da Silva - ME, ambos qualificados, com a tese de 

inexistência de relação comercial entre as partes e desconhecimento do 

título executivo. Postulou pela aplicação do efeito suspensivo na 

execução. É o relatório. Decido acerca do efeito suspensivo. Insta 

destacar, inicialmente, que, em regra, o embargos à execução não 

ostentam automático efeito suspensivo. Excepcionalmente, segundo 

prescreve o art. 919 do Código de Processo Civil, somente terão efeito 

suspensivo em casos específicos, quando presentes os requisitos 

estabelecidos pelo seu § 1º, a saber: “Art. 919 (...), § 1º. O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes”. Em que pese tenha a parte embargante requerido a 

suspenção da execução, é cediço que tal efeito só será possível quando 

atendido o disposto no § 1°, do art. 919 do CPC, quais sejam, os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por meio 

de penhora, depósito ou caução. O que não é o caso. Ainda, conforme se 

verifica nos autos da execução associada, o juízo não se encontra 

seguro, bem como não foi oferecida caução. Portanto, ante a ausência da 

garantia, impossível conceder o efeito suspensivo requerido, na forma do 

dispositivo processual retro transcrito. A propósito, seguem arestos ora 

compilados com destaques: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1.º, CPC/15. AUSÊNCIA DE GARANTIA. 

IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de embargos à execução fiscal, é 

imprescindível, para a atribuição do efeito suspensivo, o preenchimento de 

três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da 

relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Hipótese em que 

não restaram preenchidos os requisitos para o desiderato almejado, 

considerando não ter se vislumbrado a segurança do juízo. Precedentes 

jurisprudenciais. Inteligência do REsp 1272827/PE, submetido à sistemática 

dos recursos repetitivos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÂNIME”. (TJ-RS - AI: 70077033777 RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Data de Julgamento: 04/07/2018, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2018); “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA 

DO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - 

REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. Nos 

termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Observada a 

ausência de garantia do juízo, inviável a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos do devedor”. (TJ-MG - AI: 10024170040653001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/09/0017, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017). A 

parte embargante deve trazer elementos suficientes, que convença o juízo 

de que o seu direito está patenteado. Sem o que o efeito suspensivo não 

se consubstancia. O que ela deixou a desejar. Pode até ser que haja 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que é intuitivo. 

Mas somente este elemento não se revela suficiente para o atendimento 

do ansiado efeito suspensivo. Logo, deve ser indeferido o pedido de 

atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, 

caput, do CPC, uma vez que não é o caso de se aplicar o disposto em seu 

§ 1.º, ante a ausência de garantia, na execução, por penhora, depósito ou 

caução, nesta ação, suficientes e idôneos. Ainda, inexiste documentação 

capaz de sustentar o pedido autoral, uma vez se tratar de demanda que 

versa acerca de um direito um tanto tênue, que se revela temerário nessa 

conjuntura ainda bastante fluida, razão pela qual o caso em apreço requer 

maior análise, principalmente após a instrução processual, para após se 

obter a dicção judicial final. Até porque, imprescindível a dilação probatória 

para análise do pedido. Portanto, tenho por bem aguardar a manifestação 

do embargado nos autos, lhe conferindo o direito ao contraditório, 

precisamente quanto à tese ventilada pela parte embargante. Dessa 

forma, não há como acolher o pedido formulado pela embargante, sem 

prejuízo, por óbvio, de 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. Isto posto, RECEBO 

os embargos para discussão, nos seus regulares efeitos, posto que não 

se apresentam intempestivos e nem sugerem de chofre intuito 

manifestamente protelatório, sem motivos aparentes, forte nas 

disposições do art. 918 do Código de Processo Civil, para INDEFERI-LOS 

de plano, ainda que numa análise perfunctória. 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. Indefiro o pedido de efeito suspensivo da 

execução, processo n.º 1011214-79.2019.8.110015, que deverá 

prosseguir regularmente. Ouça-se a parte embargada em 15 dias, na 

forma do art. 920, inciso I, do CPC. Em seguida, conclusos, para sentença 

ou designação de audiência, nos termos do art. 920, inciso II, do mesmo 

diploma instrumental. Lance-se esta decisão no processo executivo 

associado, restando lá também indeferido os pedidos neste processo 

repetidos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011546-63.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO OURO VERDE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011546-63.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: DEPOSITO OURO VERDE LTDA 

- EPP EXECUTADO: EMERSON LOPES DA SILVA Vistos etc. Pedido de Id. 

26581141, que defiro, sendo assim, expeça-se de certidão de dívida para 

fins de inscrição no serviço de proteção ao crédito, conforme disposto no 

enunciado n.º 76, do FONAJE e no art. 782, § 3º, do CPC, devendo ser 

entregue diretamente ao exequente para as providências que entender 

cabíveis. Eis o referido enunciado: “Enunciado n.º 76 do FONAJE: “No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Expeça-se certidão de dívida 

para fins de negativação do débito. Calha assentar que a inscrição 

pretendida deverá ser feita a cargo da parte interessada, mesmo porque 

os órgãos de proteção ao crédito, como Serasa, SPC ou qualquer outro 

são entidades privadas que visam lucro. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 07 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005156-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAISE LIMA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005156-60.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: E. F. PIRES OLIVA - EPP 

EXECUTADO: THAISE LIMA FERREIRA Vistos etc. Petição de Id. 25743552 

pugnando pela citação da parte executada por meio de telefone, e caso 

essa reste infrutífera, seja realizada por meio de mandado no endereço 

informado. Indefiro o pleito, posto que descabe a citação via telefone 

tratando-se de ação de execução de título extrajudicial, não podendo a 

ligação substituir o ato formal da citação nesses casos. Por outro lado é 

incabível citação por hora certa no âmbito dos Juizados Especiais, tendo 
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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, indefiro a pretendida citação por hora certa. 

No entanto, determino que expeça-se mandado de citação/intimação que 

deve ser cumprido por meio de oficial de justiça, no endereço declinado na 

exordial. Restando infrutífero, manifeste-se o exequente, pugnando o que 

lhe for de direito, no prazo de 05 dias. Intime-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 06 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004408-96.2017.8.11.0015

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:

EMERSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004408-96.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROCHA E GUERCI LTDA - ME 

REQUERIDO: EMERSON DOS SANTOS Vistos etc. Pedido de Id. 26226631, 

que defiro parcialmente, de modo a suspender o feito pelo prazo de 30 

dias. Ultrapassado o aludido prazo, prossiga o autor com a ação, 

independentemente de nova intimação, pugnando o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Intime-se Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002468-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE GARBELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002468-62.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS JOSE GARBELOTTO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Defiro o pedido de 

suspensão do processo, pelo prazo de 90 dias, devendo a parte autora 

dar prosseguimento no feito ao final do prazo, pugnando pela concessão 

de novo prazo ou requerendo o que entender de direito, independente de 

nova intimação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003209-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE DE LIMA SILVA LUCCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003209-05.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARLEIDE DE LIMA SILVA 

LUCCA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Defiro o pedido de 

suspensão do processo, pelo prazo de 90 dias, devendo a parte autora 

dar prosseguimento no feito ao final do prazo, pugnando pela concessão 

de novo prazo ou requerendo o que entender de direito, independente de 

nova intimação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012555-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA 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: 

8012555-26.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDIO ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., CONECTCAR 

SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A. Vistos etc. Verificado que 

a parte promovida Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A. ainda 

não foi citada, razão pela qual a parte promovente pugnou pela 

redesignação da audiência conciliatória. À vista disso, renove-se a 

citação via AR da parte promovida no endereço Avenida Presidente 

Juscelino Kubitschek, nº 1830, torre III, 6º Andar, Itaim Biri, CEP 04.543 

-900, São Paulo – SP. 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. Determino, ainda, o cancelamento da audiência designada 

para o dia 11/02/2020 às 09:45 horas. Restando negativa a diligência, 

intime-se a parte promovente para se manifestar no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do feito. Após conclusos para deliberação. Sirva o 

presente como mandado, ofício, carta precatória, carta de 

intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 07 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008279-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA CAUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008279-66.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VERONICA CAUS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de feito já sentenciado, com trânsito em julgado certificado. A 

parte exequente requereu o cumprimento de sentença, informando que os 
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requeridos não cumpriram a obrigação concernente em realização de 

CIRURGIA DE GASTROPLASTIA (BARIÁTRICA) à parte exequente. Pois 

bem. É bem verdade que o cumprimento de sentença em face da Fazenda 

Pública, em regra, ocorre por precatório requisitório, nos termos do art. 

100 da CF/1988. Entretanto, não menos certo é que a parte requerente 

também tem direito à vida e a saúde constitucionalmente assegurados (art. 

5º da CF/88), possuindo este valor primazia (art. 60, § 4º, inc. IV, da 

CF/88) em detrimento da regra anteriormente citada. No caso, o princípio 

constitucional deve balizar a regra de pagamento, até mesmo porque a 

situação dos autos não permite maior espera do que a já vivenciada. 

Portanto, sendo o direito à vida e à saúde elevado ao patamar de cláusula 

pétrea, situação inconteste, prevendo a legislação processual medidas ao 

julgador para a obtenção do resultado prático da tutela pretendida, 

especificamente no artigo 536, § 1º, do CPC, entende-se que, neste caso 

concreto, a disposição referente ao precatório requisitório deve ceder 

espaço. Assim, ante o pedido de cumprimento de sentença, intimem-se os 

requeridos para, no prazo de 15 dias, cumprir a sentença sob pena de 

sequestro/bloqueio, via sistema BACENJUD. Decorrido o prazo sem o 

cumprimento, certifique-se e conclusos. Cumpra-se urgentemente a 

decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop– MT, 07 de fevereiro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DHESSICA LARISSA GALVAO MOCELIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/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: 

1001020-83.2020.8.11.0015. REQUERENTE: DHESSICA LARISSA 

GALVAO MOCELIN REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. 

Pretensão de indenização por danos morais, com pedido de tutela 

provisória de urgência, aviada por Dhessica Larissa Galvão Mocelin em 

face de Unic Educacional 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. No 

compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, o pedido de Tutela de Urgência não merece 

acolhida. No caso sob análise, neste incipiente momento processual, não é 

vislumbrado a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, o qual é indispensável para concessão da 

tutela de urgência, na medida em que a parte promovente sequer indicou a 

data da solenidade de colação de grau, o que descaracteriza a urgência 

no provimento liminar pretendido. Noutro giro, pelo que se extrai da 

narração fática, a parte promovente colou grau em gabinete no dia 

27/11/2019, de modo que não há perecimento do direito para colação de 

grau festiva, que ocorre periodicamente. Ainda, não se pode olvidar que a 

parte promovente, já devidamente formada em Arquitetura e Urbanismo, 

quer publicizar sua vitória, o que não é condenável, contudo, diante da 

inexistência de data para a festividade, cai por terra a urgência 

necessária para concessão da liminar cobiçada. Assim, considerando que 

este Juízo não tem a presciência necessária para adivinhações, soa 

razoável aguardar a audiência de conciliação e a manifestação da 

promovida nos autos, lhe possibilitando o contraditório. Nesse compasso, 

não se descarta a possibilidade de que durante a instrução probatória 

sejam vertidos para os autos elementos que alterem a convicção formada 

até o momento. Contudo, em um exame perfunctório não antevejo o 

primeiro requisito do art. 300 do CPC, a autorizar a concessão da tutela 

provisória de urgência. 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. Isto posto, INDEFIRO a tutela de 

urgência. Ausente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, a teor 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. Designo a audiência de conciliação para o dia 

27/02/2020 às 15:30 horas, devendo ser cancelada a audiência do dia 

23/03/2020 às 16:15 horas. 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 autora, 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. Serve a presente como carta precatória, 

ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 07 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000672-65.2020.8.11.0015. AUTOR: CLAUDINEIA MOREIRA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Embargos declaratórios com efeitos infringentes aviada por Claudinéia 
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Moreira em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, 

apontando omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova e 

consequente deferimento da tutela provisória de urgência cobiçada, a fim 

de excluir a restrição creditícia lançada em seu nome. É o mínimo relatório. 

Decido. Embargos declaratórios opostos no prazo legal, tal como reza o 

art. 1.023 do Código de Processo Civil. Devem ser recebidos e apreciados, 

o que passo a fazer. De proêmio, necessário enfatizar que os embargos 

de declaração têm a precípua finalidade de completar a decisão, 

integrando-a, de maneira a extirpar obscuridade, eliminar contradição, 

suprir omissão ou dissipar erro material. Decisão obscura é aquela que 

falta clareza concernente à sua redação, trazendo dúvidas quanto à 

adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. Contraditória 

é a decisão que encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais 

enunciados inconciliáveis. A omissão que enseja complementação por 

meio de embargos declaratórios é a que incorreu o juízo sobre ponto que 

deveria haver-se pronunciado, porque a parte requereu ou porque a 

matéria era de ordem pública. Alegada omissão na decisão que indeferiu a 

tutela de urgência pleiteada, que de fato se confirma. Ausente o 

pronunciamento quanto à inversão do ônus da prova almejada. Não se 

pode olvidar que no caso dos autos incide o Código de Defesa do 

Consumidor, 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. Entretanto, a inversão 

do ônus probatório não faz desaparecer o ônus da parte autora de fazer 

prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, tendo em vista que a 

hipossuficiência deve ser em relação à capacidade de produzir a prova e 

não de forma impositiva em prol do consumidor, que deve instruir seu 

pedido com elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos 

narrados, a teor do art. 373, inciso I, do CPC. Histórico de consumo de 

energia/Histórico de Contas da Unidade Consumidora que devem instruir o 

feito, de modo a evidenciar a probabilidade do direito alardeado, sem o 

qual, inviável o deferimento da tutela de urgência, ao menos por enquanto. 

Não há nessa sede de cognição sumária, um juízo de certeza e 

probabilidade segura acerca do direito alegado, visto que não se revela 

consistente nesse incipiente momento processual. Tanto que a própria 

parte promovente está solicitando promoção de diligências à parte 

promovida. O pleito liminar depende de uma análise conjuntural muito maior, 

a demandar instrução processual, garantindo o contraditório. A 

probabilidade do direito é discutível, de modo que não é possível nesse 

momento adiantar a tutela pretendida. E pior, adiantar a tutela condicionada 

a uma prova a ser produzida pela parte promovida, conforme pedido no Id. 

28794311. Dessa forma, viável oportunizar a parte promovida instruir o 

processo, garantindo a ampla defesa, para que depois de ser esgotada a 

chance de instrução probatória, aflorar satisfatoriamente o 

convencimento. E não da forma como postulada, precipitadamente, com 

base em prova inexistente. Ausente os elementos necessários para o 

juízo de cognição sumária, o que impede, lamentavelmente, de garantir-lhe 

a tutela de urgência almejada, até porque somente após a regular 

triangularização processual, com a juntada dos documentos necessários 

a demonstrar os fatos - documentos estes que decorrem diretamente da 

inversão do ônus da prova - viável a análise do pleito liminar. Por ora, 

inexiste nos autos prova suficiente para determinar o alcance, ainda que 

provisório, do direito pretendido. Portanto, não evidenciado 

suficientemente o direito aduzido, ausente o primeiro requisito para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida, preconizado pelo art. 300, 

caput, do CPC. Não há como ser concedida. Isto posto, admitidos os 

presentes e tempestivos embargos declaratórios, acolho a pretensão 

neles deduzida para julgá-los procedentes, em parte, de modo a 

complementar na parte dispositiva da decisão de Id. 28626188 o seguinte: 

“Defiro a inversão do ônus da prova neste feito”. Permanecem hígidos os 

demais termos da decisão de Id. 28626188. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, 07 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008154-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER MOURA ZEMUNER OAB - MT25793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUNHA & SAKSIDA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008154-98.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALCINER DE SOUZA 

REQUERIDO: CUNHA & SAKSIDA LTDA - ME Vistos etc. Verificado que a 

parte promovida ainda não foi citada, razão pela qual a parte promovente 

por meio da petição de Id. 28738021, pugnou pela citação da promovida 

por meio de oficial de justiça, intimando-o a respeito da audiência já 

designada nos autos para 14/02/2020. À vista disso, expeça-se mandado 

de citação/intimação que deve ser cumprido por meio de oficial de justiça, 

no endereço declinado na petição de Id. 28738021. Restando negativa a 

diligência, façam os autos conclusos para análise dos demais pedidos. 

Serve a presente como mandado, ofício, carta precatória, carta de 

intimação/citação. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 07 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DECLAIR GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000998-25.2020.8.11.0015. AUTOR: DECLAIR GOMES DA SILVA REU: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos etc. 

Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por 

danos morais, com pedido liminar em tutela provisória de urgência, aviada 

por Declair Gomes da Silva em face de Administradora de Consórcio 

Nacional Honda 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 
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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. Ao que informa o extrato positivo de restrição creditícia 

colacionado no Id. 28928253, o nome da parte promovente encontra-se 

negativado pela parte promovida desde 10/07/2018, no valor total de R$ 

848,38. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

perante os órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que 

inexiste débitos pendentes com a promovida. 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. 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 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. 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. Noutro giro, 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. 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 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. De 

mais a mais, a exclusão 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 à 

parte promovida que exclua o nome da parte promovente 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 primeiro grau 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, 07 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001069-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA VERONICA SCHUDIKEN (EXEQUENTE)

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:

LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001069-27.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: CINTIA VERONICA SCHUDIKEN 

EXECUTADO: LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial, com pedido de tutela cautelar, 

aviada por Cíntia Verônica Schudiken em face de Leila Cilene Teixeira de 

Jesus Andrade, ambos qualificados. Verificado que a exequente não 

trouxe aos autos elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela, previstos 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que 

pese os documentos juntados pela parte exequente demonstrando a 

existência de título certo, líquido e exigível, não são suficientes para 

concessão da medida liminar, que tem como fundamento apenas uma 

hipótese e/ou suspeita de futuro estado de insolvência da parte 

executada. A prática de atos de constrição em desfavor da parte 

devedora só tem lugar, via de regra, depois de respeitada a citação e/ou 

intimação para pagamento voluntário do débito, a partir de quando ficará 

autorizada a expedição de mandado de penhora, com sucessão dos atos 

expropriatórios. É admissível o arresto cautelar no processo executivo, 

quando havendo indícios de insolvência, dilapidação patrimonial ou 
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utilização de qualquer artifício fraudulento para frustrar seus direitos, 

poderá o juiz, desde que comprovadamente, conceder a tutela de urgência 

para arrestar bens necessários a garantia da execução. Ocorre que, tais 

fundamentos, embora indiquem a existência de uma dificuldade financeira 

da parte demandada em saldar a dívida, não conduzem à conclusão de 

que esteja dilapidando seu patrimônio ou tentando se furtar ao pagamento 

de credores, ao menos nesta fase incipiente do feito. Não basta, portanto, 

a dificuldade econômica para se decretar arresto de bens. Sobre o tema a 

jurisprudência já se posicionou, conforme arestos a seguir destacados: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA BACENJUD. NECESSIDADE DA 

TENTATIVA DE CITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. NÃO 

PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Ainda que o devedor não tenha sido 

citado, é possível que sejam arrestados ou penhorados eletronicamente 

valores em dinheiro ou em aplicações financeiras depositados em seu 

nome em instituições financeiras, observados os limites e requisitos legais 

(artigos 830 e 854 do CPC). No entanto, a medida somente é cabível 

quando não encontrado o executado para se efetuar o ato citatório, sendo 

inviável, portanto, quando ainda não realizada ao menos a tentativa de 

citação. 2. Inexistem provas de que a parte executada esteja dilapidando 

seu patrimônio a fim de furtar-se ao pagamento de futura condenação, de 

modo que, não configurado o periculum in mora, inviável é a concessão da 

tutela de urgência”. (TRF-4 - AG: 50705023120174040000 

5070502-31.2017.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de 

Julgamento: 27/03/2018, TERCEIRA TURMA); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE 

BENS E DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACEN-JUD. IMPOSSIBILIDADE. 

NÃO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS NECESSÁRIOS PARA A 

CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A I :  2 0 5 8 5 3 8 4 7 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2058538-47.2017.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de 

Julgamento: 04/05/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 10/05/2017). De mais a mais, importante consignar que, caso a 

parte executada venha a alienar bens após a citação da presente ação, 

de forma a frustrar o recebimento do débito pelo exequente, há meios 

legais para a desconstituição da alienação em tal hipótese, não sendo 

justificável presumir a má-fé da parte executada, imputando-lhe restrição 

de valores ou bens, antes da citação para o pagamento do débito. Neste 

caso, o pedido de tutela é prematuro, ante a ausência dos requisitos. 

Medida que não deve ser autorizada. Isto posto, indefiro o pedido liminar. 

Assim, 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, 07 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001054-58.2020.8.11.0015. REQUERENTE: WELLINGTON MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Pretensão 

declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, 

com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Wellington 

Martins de Oliveira em face de Banco Bradesco Financiamento 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. Em detida análise do feito, verifico que a 

parte promovente não trouxe aos autos elementos hábeis a demonstrar o 

preenchimento dos requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

da tutela, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Isso porque a documentação coligida aos autos 

não dá o necessário suporte à concessão da tutela de urgência, uma vez 

não evidenciado a probabilidade do direito. In casu a parte promovente não 

traz aos autos qualquer elemento ou prova que evidencie suas alegações. 

O singelo documento agregado no Id. 28977601, o único que embasa seu 

pedido liminar, não faz qualquer referência ao acordo formalizado entre as 

partes, de modo que este Juízo não tem como aferir de plano, se a 

mensagem recebida é para fins de cobrança do dito acordo. Ainda, 

verificado a ausência de provas razoáveis a indicar que a parte 

promovente está com risco iminente de ter seus dados negativados 

perante os órgãos de proteção ao crédito, o que descaracteriza a 

probabilidade do direito alardeado. Portanto, não evidenciado 

suficientemente o direito aduzido, ausentes os requisitos autorizadores 

para o deferimento da tutela de urgência pretendida, preconizados pelo 

art. 300, caput, do CPC. Não há como ser concedida. Nesse compasso, 

não se descarta a possibilidade de que durante a instrução probatória 

sejam vertidos para os autos elementos que alterem a convicção formada 

até o momento. Contudo, em um exame perfunctório não antevejo o 

primeiro requisito do art. 300 do CPC, a autorizar a concessão da tutela 

provisória de urgência. 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. Isto posto, indefiro a tutela de 

urgência. Ausente a probabilidade do direito, a teor 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. 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. 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, 07 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: 

1001054-58.2020.8.11.0015. REQUERENTE: WELLINGTON MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Pretensão 

declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, 

com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Wellington 

Martins de Oliveira em face de Banco Bradesco Financiamento 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 
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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. Em detida análise do feito, verifico que a 

parte promovente não trouxe aos autos elementos hábeis a demonstrar o 

preenchimento dos requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

da tutela, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Isso porque a documentação coligida aos autos 

não dá o necessário suporte à concessão da tutela de urgência, uma vez 

não evidenciado a probabilidade do direito. In casu a parte promovente não 

traz aos autos qualquer elemento ou prova que evidencie suas alegações. 

O singelo documento agregado no Id. 28977601, o único que embasa seu 

pedido liminar, não faz qualquer referência ao acordo formalizado entre as 

partes, de modo que este Juízo não tem como aferir de plano, se a 

mensagem recebida é para fins de cobrança do dito acordo. Ainda, 

verificado a ausência de provas razoáveis a indicar que a parte 

promovente está com risco iminente de ter seus dados negativados 

perante os órgãos de proteção ao crédito, o que descaracteriza a 

probabilidade do direito alardeado. Portanto, não evidenciado 

suficientemente o direito aduzido, ausentes os requisitos autorizadores 

para o deferimento da tutela de urgência pretendida, preconizados pelo 

art. 300, caput, do CPC. Não há como ser concedida. Nesse compasso, 

não se descarta a possibilidade de que durante a instrução probatória 

sejam vertidos para os autos elementos que alterem a convicção formada 

até o momento. Contudo, em um exame perfunctório não antevejo o 

primeiro requisito do art. 300 do CPC, a autorizar a concessão da tutela 

provisória de urgência. 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. Isto posto, indefiro a tutela de 

urgência. Ausente a probabilidade do direito, a teor 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. 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. 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, 07 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 352249 Nr: 5224-27.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTO PERAZZO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR PERAZZO LEITE - 

OAB:2031/AC

 Vistos,

Inicialmente, ante o teor do julgamento do Habeas Corpus impetrado pelo 

acusado, por ora, cancelo a audiência outrora designada nos autos.

Outrossim, aguarde-se a comunicação integral do julgamento do remédio 

constitucional, oportunidade em que deverá ser juntado aos autos e dado 

nova vista ao Parquet, conforme requerido à fl. 157.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Dê-se baixa no agendamento do ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 241640 Nr: 13051-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA, JOYCE 

LOANA DE OLIVEIRA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:Nº 21.747/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 dos 

acusados BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA e JOYCE LOANA DE OLIVEIRA 

DOMINGOS.No mais, prossiga-se no cumprimento dos atos necessários 

para a realização da Sessão de Julgamento outrora 

designada.Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.Intimem-se, 

expedindo-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 316781 Nr: 774-75.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA ARAUJO, RONIERI 

RAMOS NUNES, VANDERLEI ELIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES LEITE DA SILVA - 

OAB:24277/O, RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - OAB:18125

 Ante o exposto, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, 

REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor do denunciado 

VANDERLEI ELIAS DE SOUZA.Expeça-se o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor do acusado, o qual deverá ser colocado 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.Em 

tempo, considerando o teor da certidão de fl. 386, a fim de evitar possível 

alegação de nulidade, intimem-se os acusados Marcelo de Souza Araújo e 

Ronieri Ramos Nunes para que, se assim desejarem, constituam novo 

advogado ou, caso aleguem não ter condições financeiras para tanto, 

informe-os de que serão assistidos pela Defensoria Pública..Notifique-se o 

Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 371292 Nr: 17455-86.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS, 

GEREMIAS ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR AFONSO FIDELI 

SILVA - OAB:24352/O

 Vistos,

 Ante o teor da certidão retro e considerando o transcurso do prazo legal 

sem a apresentação de defesa, dê-se vista dos autos à Defensoria 

Pública para resposta acusação do acusado DOUGLAS RODRIGO NERIS 

DOS SANTOS, sem prejuízo de posterior substabelecimento.

No mais, solicite-se informações acerca do cumprimento da missiva de fls. 

101.
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Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 357310 Nr: 8491-07.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES DE OLIVEIRA 

FERREIRA - OAB:27368

 Vistos,

In casu, a denúncia atende aos requisitos do art. 41, do CPP, porquanto 

ostenta a exposição do fato típico, jurídico e culpável, contendo as 

circunstâncias em que a infração penal foi cometida, a qualificação do 

acusado, a classificação do delito e rol de testemunhas, sendo certo que 

da narrativa fática se verifica a presença de indícios suficientes da autoria 

do delito imputado ao réu.

Constato a existência de lastro probatório mínimo e a circunstância de que 

os fatos narrados constitui infração penal. Uma vez reunidos esses dois 

requisitos, a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se a ação penal. 

Somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real prática do 

fato descrito, a participação e o elemento subjetivo da ação dos 

denunciados, bem como sua eventual adequação ao tipo em cujas 

sanções restaram incursos, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do 

contraditório.

Quanto às alegações expendidas pela defesa às fls. 52/63, verifico que 

estas carecem de dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do mérito 

da ação, razão pela qual inoportuno o momento processual para sua 

análise, frente o princípio da busca da verdade real. Não sendo o caso de 

trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (art. 397 CPP) dou 

regular prosseguimento ao feito.

Por conseguinte, aguarde-se a realização da audiência de proposta de 

suspensão condicional do processo, outrora designada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 207537 Nr: 9048-67.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TICIANE DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 ABSOLVER TICIANE MOURA, brasileira, natural de Sinop/MT, nascida em 

16/08/1980, filha de Dulce Maria Moura e Nilson Aparecido de Moura, da 

conduta prevista no artigo 299, parágrafo único, do Código Penal, por 09 

(nove) vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), lhe imputada na inicial 

acusatória, nos termos do que preconiza o artigo 386, inciso II, do 

CPP.Isento a sentenciada do pagamento das custas e das despesas 

processuais.A sentenciada poderá aguardar o trânsito em julgado desta 

sentença em liberdade, diante da própria natureza absolutória.Após o 

trânsito em julgado desta sentença, cumpra-se o disposto no artigo 1.453 

da CNGC/MT, comunicando-se aos órgãos de informação criminal, 

mormente à INFOSEG e ao SINIC, bem como a Delegacia de Polícia Civil, 

arquivando-se, na sequência, os presentes autos, com a baixa definitiva 

do feito.Publique-se. Dispenso o registro, nos termos do §4º, do artigo 

317, da CNGC/MT. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se o advogado 

constituído, nos termos do artigo 1.387, da CNGC/MT. Cumpra-se.Sinop, 02 

de dezembro de 2019.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 367784 Nr: 15196-21.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20024/O, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17513

 Ação Penal - Código Apolo 367784

Vistos.

De proêmio, dou o acusado José Jacinto Filho por citado, nos termos do 

artigo 570, do Código de Processo Penal, pois compareceu 

espontaneamente nos autos, por intermédio de advogados constituídos 

(procuração à fl. 67 e substabelecimento à fl. 66).

Intimem-se os advogados constituídos para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentem resposta à acusação.

Com a resposta do acusado juntada aos autos, voltem-me conclusos.

Sem prejuízo da determinação acima, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar sobre a habilitação do advogado à fl. 70 como 

assistente de acusação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 05 de fevereiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 373414 Nr: 1248-75.2020.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCILENE MARTINS 

ALVAREZ - OAB:27303/O

 MPU - Código Apolo 373414

Vistos.

Diante do consignado na petição às fls. 12/15, defiro o pedido do 

requerido e determino a remessa de cópia dos autos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, com o fim de 

proporcionar às partes uma sessão de mediação, com todas as técnicas 

de referido instrumento de pacificação, notadamente as implementadas 

pelo Conselho Nacional de Justiça a partir da Resolução 125/2010, cuja 

sessão fica desde já designada para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 13 

horas.

Expeçam-se os convites necessários (requerente e requerido), com a 

devida indicação do endereço do CEJUSC (local onde se realizará a 

sessão).

No mais, desentranhe-se o e-mail à fl. 11, pois estranho a estes autos, 

juntando-o ao feito correspondente.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Sinop, 06 de fevereiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 207533 Nr: 9045-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596-MT, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10.718-MT, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:23350

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. Diante da juntada 

do atestado médico, deixo de decretar a revelia do acusado neste 

momento. Defiro o prazo de 05 dias para que a defesa informe o endereço 

atualizado da testemunha Nelson Chera, bem como para que se manifeste 

sobre o interesse no acordo de não persecução penal, sendo que em 

havendo manifestação em sentido positivo, os autos deverão ser 

encaminhados ao Ministério Público, o qual detém a prerrogativa para 

análise quanto à necessidade e suficiência do instituto para a reprovação 
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e prevenção do crime descrito na denúncia. Acaso a manifestação da 

defesa seja no sentido de não ter interesse no acordo de não persecução 

penal ou silente no prazo fixado, venham-me os autos imediatamente 

conclusos. Cumpra-se”. Nada mais, após lido e achado conforme eu, 

Eloiza Pereira o digitei

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 277264 Nr: 14384-81.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE MORAES 

MAXIMINO - OAB:18927/A

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. Recebo o 

aditamento à denúncia ofertado pelo Ministério Público às fls. 72/73, por 

entender preenchidos os requisitos legais, contra o acusado Saulo Souza 

Santos, dando-o como incurso nas penas do delito descrito no artigo 129, 

§9º, do Código Penal, com as disposições da Lei Maria da Penha. Dê-se 

vista às partes para a apresentação das alegações finais na forma de 

memoriais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo 

Ministério Público. Após, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se”. Nada 

mais, após lido e achado conforme eu, Eloisa Pereira, o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 341977 Nr: 17306-27.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR JOSE FORTUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS - OAB:16.935 

M/T, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - OAB:16126/MT

 (...) DISPOSITIVO - Por todo o exposto, julgo improcedentes os fatos 

narrados na denúncia em relação aos delitos descritos nos artigos 129, 

§9º e 147 c/c 61, II, “f”, todos do Código Penal, para ABSOLVER Edgar 

Jose Fortuna, com qualificação nos autos, nos termos do que preconiza o 

artigo 386, inciso VII, do CPP, e determinar a remessa dos autos para o 

Juizado Especial Criminal desta Comarca para analisar e aplicar as 

providências cabíveis em relação ao artigo 329, do CP. Isento o 

sentenciado do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista a sentença absolutória neste Juízo. Homologo a renúncia ao prazo 

recursal. Publicada em audiência. Dispensado o registro, nos termos do 

§4º do artigo 317, da CNGC/MT. Após as comunicações de praxe, 

arquivem-se os autos. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”. Nada 

mais, após lido e achado conforme eu, Eloiza Pereira, o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 343643 Nr: 18303-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAÍLTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. Homologo a 

desistência da oitiva da testemunha Erique (tópico de ocorrências). Dê-se 

vista às partes para a apresentação das alegações finais na forma de 

memoriais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo 

Ministério Público. Após, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se”. Nada 

mais, após lido e achado conforme eu, Eloiza Pereira, o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 348077 Nr: 2365-38.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA LINO SERRA 

TEIXEIRA - OAB:23.145-MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:MT - 13.171

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Vistos. Trata-se de 

ação penal movida pelo representante ministerial em desfavor de Clair 

Pereira de Oliveira, imputando-lhe a prática delitiva capitulada no artigo 21, 

do Decreto-Lei 3.688/41, com a incidência da Lei Maria da Penha. Regular 

o feito e encerrada a instrução, eis o sucinto relatório, em privilégio ao 

princípio da celeridade e efetividade processual. Fundamento. DECIDO. 

Homologo a desistência da oitiva da vítima e da testemunha (tópico de 

ocorrências). Compulsando os autos, após conduzir esta audiência é o 

caso de acolher as teses da acusação e da defesa e absolver o acusado, 

notadamente por não ter sido produzida prova sob o crivo do contraditório 

e da ampla defesa, nos termos do artigo 155, do Código de Processo 

Penal, hábil à condenação. Isso porque a vítima não foi mais encontrada 

para esclarecimento dos fatos. Assim, impõe-se a absolvição, 

aplicando-se, in casu, o preceito in dubio pro reo. DISPOSITIVO - Por todo 

o exposto, julgo improcedente o fato narrado na denúncia, para 

ABSOLVER Clair Pereira de Oliveira, com qualificação nos autos, nos 

termos do que preconiza o artigo 386, inciso VII, do CPP. Homologo a 

renúncia ao prazo recursal. Em relação aos bens relacionados às fls. 17 e 

27, não há comprovação nos autos de terem sido encaminhados para este 

fórum, motivo pelo qual deixo de exarar qualquer determinação quanto a 

eles. Publicada em audiência. Dispensado o registro, nos termos do §4º do 

artigo 317, da CNGC/MT. Saem os presentes intimados. Após as 

comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Cumpra-se”. Nada mais, 

após lido e achado conforme eu, Eloiza Pereira, o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 216969 Nr: 16277-78.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO GOMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI GONÇALVES ARAÚJO - 

OAB:24274/O

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Vistos. Trata-se de 

ação penal movida pelo representante ministerial em desfavor de Roberto 

Gomes da Silva, narrando na denúncia a prática delitiva capitulada no 

artigo 155 do Código Penal. Regular o feito e encerrada a instrução, eis o 

sucinto relatório, em privilégio ao princípio da celeridade e efetividade 

processual. Fundamento. DECIDO. Homologo a desistência da oitiva da 

vítima e a dispensa do interrogatório (tópico de ocorrências). Compulsando 

os autos, após conduzir esta audiência é o caso de acolher as teses da 

acusação e da defesa e absolver o acusado, notadamente por não ter 

sido produzida prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos 

termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, hábil à condenação. 

Desta forma, a vítima não foi mais localizada para prestar esclarecimentos 

sobre o fato e a testemunha policial inquirida na solenidade realizada no 

em 21.02.2020, não se recordou dos fatos. Assim, impõe-se a absolvição, 

aplicando-se, in casu, o preceito in dubio pro reo. DISPOSITIVO - Por todo 

o exposto, julgo improcedente o fato narrado na denúncia, para 

ABSOLVER Roberto Gomes da Silva, com qualificação nos autos, nos 

termos do que preconiza o artigo 386, inciso VII, do CPP. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA, observando-se as disposições contidas na 

Ordem de Serviço 005/2017-GAB e procedendo à baixa no BNMP. 

Homologo a renúncia ao prazo recursal. Oficie-se, COM URGÊNCIA, o 

Juízo da Comarca de Alto Araguaia/MT solicitando a devolução da Carta 

Precatória expedida às fls. 134/137 independentemente do cumprimento, 

tendo em vista ter sido o acusado sentenciado nesta data. Não há bens 

encaminhados a este Fórum. Publicada em audiência. Dispensado o 

registro, nos termos do §4º do artigo 317, da CNGC/MT. Após as 

comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Saem os presentes 

intimados. Intime-se o sentenciado. Cumpra-se”. Nada mais, após lido e 

achado conforme eu, Eloiza Pereira, o digitei.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362170 Nr: 11618-50.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCILENE MARTINS 

ALVAREZ - OAB:27303/O, MARCOS VINICIUS BORGES - OAB:OAB/MT 

21.927

 INTIMANDO advogado MARCOS VINICIUS BORGES de que o réu 

manifestou desejo de recorrer da r. sentença, apresentar recurso de 

apelação no prazo legal.

Dou fé.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 353137 Nr: 5756-98.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCOL VELLUDO CARVALHO, GUILHERME 

DA SILVA BONSENHOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GARCIA KATH - 

OAB:23.199-MT, VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - OAB:24352/O

 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 

14:45 horas.

Intime-se pessoalmente, por mandado, a testemunha comum Vitor Gomes 

Stanghlin e requisitem-se as testemunhas policiais militares (f. 05), 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361724 Nr: 11338-79.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DOS SANTOS MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o advogao do réu para, no prazo legal, 

apresentar os memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345053 Nr: 213-17.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO HENRIQUE LEITE TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI - OAB:17.110-MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO a advogada do réu para, no prazo legal, 

apresentar os memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346973 Nr: 1576-39.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI CINTI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO a advogada do réu para, no prazo legal, 

apresentar os memoriais.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DA 

SEGUNDA 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 Segunda 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/NÚMERAÇÃO ÚNICA/POLO ATIVO/POLO PASSIVO

29082/6982-47.2000.811.0002/BANCO DO BRASIL S.A./HENRIQUE DICKE 

FILHO

265240/5082-43.2011.811.0002/BANCO CNH CAPITAL S.A./FERNANDO 

MARCOS MINOSSO,MAIRA FERNANDA MINOSSO

2 4 5 4 3 / 3 9 3 4 - 8 0 . 2 0 0 0 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C E N T R A I S  E L E T R I C A S 

MATOGROSSENSES S.A./M. J. VICTORETTE DO VALE ME

280726/24630-54.2011.811.0002/PROTEGE CORRETORA DE 

SEGUROS/WALDEMAR VALERIO NETO

309506/5517-46.2013.811.0002/HERBERT COSTA THOMANN/CLEVER 

HENRIQUE SOUZA CHARLES

337808/6081-88.2014.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./TRIUNFO 

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME,JOSE 

CARLOS DA SILVA, WILSON SATURNINO DA SILVA

1 1 2 1 8 / 2 0 0 8 - 9 8 . 1 9 9 9 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / G R A C I N D A  D E  J E S U S 

FERREIRA/CONSTRUTORA 3N LTDA

309228/5222-09.2013.811.0002/HERBERT COSTA THOMANN/ANDREIA 

CAVALCANTE REZINO

245785/6183-52.2010.811.0002/BANCO ITAU S.A./MAGROPAR 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 

EPP,LEONARDO FERREIRA PASSOS

283882/2809-57.2012.811.0002/CEZAR BUSSOLARO/SERGIO JUSTINO 

DE DEUS

5096/116-57.1999.811.0002/BANCO ECONÔMICO S.A./TODESCHINI 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA,JOÃO CARLOS SIMONI

215485/10873-95.2008.811.0002/ANTONIO RONI DE LIZ/TORK SUL 

COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA

28543/6577-11.2000.811.0002/CARLOS PIZZATO - ME/LEONARDO DE 

POLLI

2 3 0 1 7 5 / 1 0 3 0 2 - 9 0 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / M E R C E D E S  A R T A C H O 

SOUZA/FRANCISCO LARTON MENEZES BRITO

36879/6006-06.2001.811.0002/CARLOS ROBERTO TICIANEL/LATICÍNIOS 

UNIÃO LTDA
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251203 /10495 -71 .2010 .811 .0002 / I N S T I T U T O  E D U C A C I O N A L 

MATOGROSSENSE - IEMAT/FELIPE RANGEL DE ALMEIDA FIGUEIREDO

15219/2968-54.1999.811.0002/SUPERMERCADO BEM BOM 

LTDA/ALEXANDRE CARNEIRO SANTIAGO

82114/4501-38.2005.811.0002/PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA/JOSIAS 

GONÇALVES PEREIRA

31154/905-85.2001.811.0002/HUBER COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA/SEBASTIÃO CONSTÂNICO LEANDRO

19012/1548-77.2000.811.0002/MARIA ARLETE DA SILVA/BRAGANÇA CIA 

E C.F.I.

208695/4464-06.2008.811.0002/BANCO BRADESCO S.A./JOSÉ ALECRIM 

DE SOUZA

657/13263-58.1996.811.0002/BANCO BRADESCO S.A./PATRICIA 

MAZETTO VIEIRA DA COSTA DAU,JOÃO VIEIRA DA COSTA

257460/15593-37.2010.811.0002/ANTONIO AUGUSTO PEREIRA/MARIA 

DAS GRAÇAS SOUZA

253798/12501-51.2010.811.0002/ INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT/RODRIGO TONELI INÁCIO

239424/810-40.2010.811.0002/ADVOCACIA FAGUNDES/A.S. CARVÃO E 

LOGISTICA LTDA,ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHÃES

343079/10344-66.2014.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./MARCIO ZALEN 

VIEIRA ME (ZALEM VEÍCULOS),MARCIO ZALEN VIEIRA

229165/9304-25.2009.811.0002/BANCO ITAU S.A./FRESAS CUIABÁ 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,ROSEVAL PEDRO DA CRUZ,MARTA 

MENDES IZIDORO

90978/785-66.2006.811.0002/CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A REDE/CEMAT/W.R. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

29538/7256-11.2000.811.0002/CÉLIO EGIDO NUNES/BANCO ITAÚ S.A.

27243/5500-64.2000.811.0002/ADIR BRANDELEIRO/JOSÉ CARLOS 

SANCHES GUIZELIN

90763/621-04.2006.811.0002/CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A REDE/CEMAT/W.R. DOS SANTOS

89219/22-65.2006.811.0002/DOUTEX S/A INDÚSTRIA TEXTIL LTDA/F K 

SUEKANE LTDA

50832/5709-62.2002.811.0002/EMPRESARIAL FOMENTO MERCANTIL 

LTDA/KLEBER CAMARA –ME

32956/2302-82.2001.811.0002/ÚNICA JAÚ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PEÇAS LTDA/TRUCK PARTS PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA

245526/5957-47.2010.811.0002/MARTIN DABUL POMPEU DE BARROS/V. 

A. RODRIGUES –ME,ROSBECK DA PENHA BUCAIR

85616/7617-52.2005.811.0002/MOTO RAÇA LTDA/LAUDICÉIA BRAZ 

MACIEL

231870/11967-44.2009.811.0002/APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA 

ME/ANGELA MARTIMIANO SORIOS

2 9 7 0 1 / 7 3 3 4 - 0 5 . 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. - REDE/CEMAT/DIMAS SALLA

88368/9995-78.2005.811.0002/RESINAS INTERNACIONAIS LTDA/LAMS. 

CARVIBON LTDA

311640/7719-93.2013.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./SUELLEM S TELES 

ME,SUELLEM SANTANA TELES

63660/8895-59.2003.811.0002/UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS 

BRASILEIROS S.A./SANTA ROSA TRANSPORTES LTDA,JOSE FERREIRA 

DE LIMA

293552/13547-07.2012.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./LOBO INDUSTRIAL 

DE TINTAS LTDA,GUSTAVO DE SOUSA LOBO

8 1 0 2 4 / 3 4 9 0 - 7 1 . 2 0 0 5 . 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./MILTON SILVA CERÂMICA EPP

87209/9000-65.2005.811.0002/ELAINE BASTOS QUINTEIRO/GILMARQUES 

GOMES GRACIOSO,ELIANE CECÍLIA RONDON,IVONETE OURIVES 

RODRIGUES BARROS

7202/915-03.1999.811.0002/IVO FERREIRA DA SILVA/BATEC 

CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA

2 9 7 0 2 / 7 3 3 5 - 8 7 . 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./JOANILSON PEREIRA DA SILVA

2 3 4 3 6 / 3 1 4 0 - 5 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./TEREZA JOSÉ DE MELO SILVA

15220/2964-17.1999.811.0002/SUPERMERCADO BEM BOM LTDA/SÔNIA 

SOELI MATOS SANTIAGO

72850/6192-24.2004.811.0002/CENTRO OESTE CONCESSIONÁRIA DE 

VEÍCULO E PEÇAS LTDA/DÊNIO ROSA GARCIA DE SOUZA

290912/10564-35.2012.811.0002/BANCO SAFRA S.A./EUSTAQUIO 

MACHADO DE MIRANDA- CERÂMICA - EPP,EUSTAQUIO MACHADO DE 

MIRANDA

309230/5224-76.2013.811.0002/HERBERT COSTA THOMANN/PETTERSON 

MARINHO CLARO DE OLIVEIRA

236471/16374-93.2009.811.0002/ITAPEVA II MULTICARTEIRA FIDC 

NP/DROGARIA RENANI LTDA ME,ADELÚCIA BELO GALDINO SAAB

242187/3411-19.2010.811.0002/OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA/GUIMARAES & 

BRUM LTDA - ME

232463/12545-07.2009.811.0002/TODIMO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA/CAIO CEZAR DE SOUZA MORENO

283031/1853-41.2012.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./V.C. RAMOS - 

ME,VANDERLEI COSTA RAMOS

75859/8240-53.2004.811.0002/CAIADO PNEUS LTDA/TERRAPLENAGEM 

IRMÃOS RODRIGUES LTDA

251786/10994-55.2010.811.0002/DISTRIBUIDORA ÁUREA DE 

MEDICAMENTOS LTDA/RIBEIRO DA SILVA LTDA -ME

316565/12940-57.2013.811.0002/BANCO GMAC S.A./ALINE APARECIDA 

BIANCHI

2 2 2 7 0 9 / 2 9 3 8 - 6 7 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C L A U D I N E I A  N O G U E I R A 

MAGOSSO/AVENIDA ASSESSORIA E FACTORING

63559/8778-68.2003.811.0002/ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E 

INDÚSTRIA LTDA/MATTA EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA LTDA - ME

247145/7003-71.2010.811.0002/CONTINENTE TRANSPORTES E SERVIÇOS 

LTDA/BESSA E CRUZ LTDA - ME

218162 /13614 -11 .2008 .811 .0002 / I N S T I T U T O  E D U C A C I O N A L 

MATOGROSSENSE - IEMAT/ADRIANO LUIZ DE ALBUQUERQUE NUNES

291976/11726-65.2012.811.0002/NL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA 

MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, NELÇO SANTOS/USINAS ITAMARATI S/A

247732/7459-21.2010.811.0002/ITAPEVA II MULTICARTEIRA FIDC NP/A 

BALIERO DE OLIVEIRA

253805/12509-28.2010.811.0002/ INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT/LIAMARA SABINO DA SILVA

284321/3352-60.2012.811.0002/BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A./JOÃO SANTANA DA SILVA

245382/5835-34.2010.811.0002/CENTRO EDUCACIONAL ALBERT 

EINSTEIN LTDA-COLÉGIO MASTER/DURCE BENTA DE OLIVEIRA PEREIRA

247729/7444-52.2010.811.0002/BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A./KHARRION REPRESENTAÇÕES, FABIO CORREA DA SILVA CARRION

210677/6224-87.2008.811.0002/HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO 

MÚLTIPLO/TAPAJOS E CARVALHO LTDA - ME,PEDRO VIANA 

TAPAJOZ,MARCELIA AUXILIADORA DE CARVALHO

273740/16589-98.2011.811.0002/BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A./NOBRE 

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

247731/7457-51.2010.811.0002/BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A./AUTO POSTO 14 BIS LTDA,MARCELINO DE JESUS MARQUES

221305/1517-42.2009.811.0002/LOBO INDUSTRIAL DE TINTAS 

LTDA/RIBEIRO E SANDRI LTDA, SANDRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

245012/5508-89.2010.811.0002/MAURO DE ARRUDA/ROBERTO ZAMPIERI

221700/1987-73.2009.811.0002/BANCO UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS 

BRASILEIROS S.A./ARION GILBERTO PRINCE JÚNIOR

229555/9726-97.2009.811.0002/IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - UNIVAG/GICELY MARIA DE CAMPOS

229624/9827-37 .2009 .811 .0002 / INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT/TATIANA MAURICIO NEVES

114355/209-59.1995.811.0002/BANCO DO BRASIL S.A./GRÃO FORTE 

CEREAIS LTDA

108857/4687-90.2007.811.0002/COOPERCEM COOPERATIVA DE ECON. E 

CRÉD. EMPREGADOS EMP. VINC. E ELÉTRICA-MT/SERGIO FRANCISCO 

MARQUES- ME(SFM FAZ),SERGIO FRANCISCO MARQUES,ZILMAR 

BARBOSA MEDEIRO

236030/16001-62.2009.811.0002/MARQUES e CAETANO LTDA/S.M. E 

ALMEIDA e SILVA & CIA LTDA

224866/5026-78 .2009 .811 .0002 / INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT/ERICSSON LEONARDO SOARES DA SILVA

1146/1087-76 .1998.811 .0002 /ROBERTO ARRUDA ZARATE 

LOPES/SUPERMERCADO MODELO LTDA

283091/1906-22.2012.811.0002/DORIOCAN DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 

PARA VEÍCULOS LTDA/RUBENS DE OLIVEIRA APARECIDO

280641/24568-14.2011.811.0002/BOUFLEUR E LANGER LTDA/JOÃO 

BOSCO GAIVA

5225/13455-88.1996.811.0002/BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO S.A./ADÃO CARLOS
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9 6 4 0 5 / 5 8 3 6 - 5 8 . 2 0 0 6 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / E M P R E S A R I A L  S E R V I C E 

LTDA-ME/EVALDO FERNANDES BONFIM

250521/9824-48 .2010 .811 .0002 / INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT/EMILLY GOMES DA COSTA

257369/15388-08.2010.811.0002/BANCO CNH CAPITAL S.A./ABEL JOSE 

DE SOUZA,MARIA AMELIA DA SILVA RODRIGUES,PEDRO RODRIGUES DE 

SOUZA

250288/9620-04.2010.811.0002/OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA - 

MATRIZ/MARCIO JK DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME

301959/22746-53.2012.811.0002/ITAÚ UNIBANCO S.A./SORAYA 

MARANHÃO BAGIO

57972/9396-13.2003.811.0002/SELVA IND.COM. DE MADEIRAS 

LTDA/LEGRAMANTE E LEGRAMANTE LTDA

289857/9406-42.2012.811.0002/BANCO BRADESCO S.A./ANTONIO DA 

ROCHA WALTER

232688/12766-87.2009.811.0002/OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA/EMÍLO P. 

ROCKENBACH ME. LTDA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS 

MULTIPLASRIC

Intimação

Processo n. º 2882-29.2012.8.11.0002 – CÓDIGO 283918

INTIMAÇÃO DA DRA. FRANCIANE C. COSTA LEITE, OAB/MT Nº 19.689, 

para que tome ciência que o processo n. º 2882-29.2012.8.11.0002 – 

CÓDIGO 283918, da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca 

de Várzea Grande-MT, arquivado na caixa 1052, 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 05/02/2020.

Processo n. º 19788-26.2014.8.11.0002 – CÓDIGO 370493

INTIMAÇÃO DO DR. JOSE CARLOS DE MELLO FILHO, OAB/MT Nº 6341, 

para que tome ciência que o processo n. º 19788-26.2014.8.11.0002 – 

CÓDIGO 370493, da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca 

de Várzea Grande-MT, arquivado na caixa 833, 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 05/02/2020.

Considerando o pedido protocolizado nº 46694, datado de 05/02/2020, 

intimo o advogado JOSE CARLOS DE MELLO FILHO, OAB-MT Nº 6341, 

para que, querendo, esclareça no prazo de 05 (cinco) o pedido, uma vez 

que, o processo (37093 – 6251-17.2001.811.0002) citado não possui as 

partes por ela indicadas. Prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 294788 Nr: 14960-55.2012.811.0002

 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: IDA GLACI HESSLER THEVES - EPP, IDA GLACI 

HESSLER THEVES, MARCOS SANTANA DE SOUZA, MARCOS SANTANA 

DE SOUZA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLACILDO SODRÉ FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, RICARDO ALEXANDRE VIANA - OAB:17.947/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA - 

OAB:3571/MT

 Autos n.14960-55.2012.811.0002 – Código 294788

Vistos, etc.

 Trata-se de processo administrativo da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA) desta Comarca de Várzea Grande/MT, que tem por 

objeto a cobrança de custas e taxa judiciária de Plácido Sodré Farias, 

conforme se verifica da sentença de fl. 87/89.

O devedor fora intimado, via de seu patrono, para efetuar o pagamento 

dos valores (fl. 96). Após, aportou aos autos a informação de que o 

devedor veio a óbito em 14/03/2013 (fl. 97).

Pois bem. Da certidão de óbito conste à fl. 98, verifica-se que a 

informação de que o devedor era casado com Jamaika Crisóstomo de 

Oliveira, e deixou dois filhos, sendo a esposa, a princípio, representante 

do espólio do devedor.

 Ademais, em consulta ao sistema Apolo, verifica-se a existência de dois 

endereços em nome da Srª Jamaika, quais sejam, Avenida Cerrados, 

3768, bloco A apto 14, Bairro Jardim Cerrados, Várzea Grande – MT, CEP: 

78.115-850, fone: 3684-8564 e Rua Cândido Ferreira Leite, 71, Água 

Vermelha, Várzea Grande-MT.

 Ante a isso, determino que seja intimada a Srª Jamaika Crisóstomo de 

Oliveira, representante do espólio do Sr. Plácido Sodré Farias, nos 

endereços acima apontados para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da custa e taxa judiciária calculada à fl. 95.

Remeta o presente procedimento à Divisão de Arrecadação e 

Arquivamento para que tome as providências cabíveis.

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 

2/2017/DF).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 03 de fevereiro de 2020.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 533410 Nr: 6239-07.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ANSELMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAZUK COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:MT 14.230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6239-07.2018.811.0002

Cód. 533410 - Proc. adm. cobrança de custa e taxa judiciaria

Vistos etc.

 Trata-se de pedido formulado por Joaquim Anselmo da Silva, requerendo 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita referente à custa 

processual e taxa judiciária do Processo nº. 6239-07.2018.811.0002 – 

Código 533410, tramitado perante a 3ª Vara Cível desta Comarca de 

Várzea Grande-MT.

 Intimado para comprovar a alegada insuficiência financeira, o Requerente 

trouxe aos autos os documentos de fl. 36/38.

Pois bem. O Código de Processo Civil em seu art. 98, § 1º inc I, define os 

requisitos para a concessão da gratuidade das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, vejamos:

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.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

 O Requerente apresentou os documentos de fl. 36/38, comprovando que 

o pedido encontra-se devidamente instruído com a documentação 

pertinente para embasar o pedido de gratuidade.

Assim, considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 

98 do CPC/2015, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita referente à 

custa processual e taxa judiciária, exclusivamente em relação a este 

pedido. Anote-se.

Remeta o presente procedimento à Divisão de Arrecadação e 

Arquivamento para que tome as providências cabíveis.

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 

2/2017/DF).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 03 de fevereiro de 2020.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 451039 Nr: 12344-68.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLY KAROLINA DA SILVA OLIVEIRA, 
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TAIZA COSTA FREITAS, VILMA ANDREIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:OAB/MT 17994, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB: 3.878/AC, 

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - OAB:19119, ROSELLO FRANSOSI - 

OAB:6222

 Autos n. 12344-68.2016.811.0002 – Código 451039

Proc. adm. cobrança de custa e taxa judiciaria

Vistos, etc.

 Trata-se de processo administrativo da Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca de Várzea Grande/MT, que tem por objeto a 

cobrança de custas e taxas finais de Vilma Andreia de Oliveira, Taiza 

Costa Freitas e Danielly Karolina da Silva Oliveira.

À fl. 491 consta certidão da Sra Gestora da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, de onde se extrai a informação de que o comprovante de 

pagamento acostado à fl. 473, pela devedora Danielly Karolina da Silva 

Oliveira, é vinculado ao processo nº. 8012344-29.2016.811.0002, do 

Juizado Especial de Várzea Grande, e não a este procedimento 

administrativo.

Assim, considerando que a guia apresentada refere-se outro 

procedimento, deve o feito prosseguir, razão pela qual determino a 

intimação da devedora Danielly Karolina da Silva Oliveira para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da custa e taxa judiciária calculada à 

fl. 481. Decorrido o prazo sem o pagamento deve o feito prosseguir com o 

envio de certidão de dívida à Divisão de Arrecadação e Fiscalização – 

DCA para adoção das medidas cabíveis.

 Remeta o presente procedimento à Divisão de Arrecadação e 

Arquivamento para que tome as providências cabíveis.

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 

2/2017/DF).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 3 de fevereiro de 2020.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002831-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS FRANCISCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA RIOS COSTA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Verifico que o menor reside na 

Comarca de Aragoiânia/GO, conforme se depreende da petição de id. 

22383096. Pois bem, o foro competente para dirimir o conflito passa a ser 

o da residência daquele que reside na companhia do menor, no caso, a 

genitora do requrido. Isto porque, a competência em tais casos é definida 

de maneira a garantir e proteger de forma absoluta os interesses das 

crianças. Nesse sentido: STJ - PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÕES CONEXAS DE GUARDA E DE BUSCA E 

APREENSÃO DE FILHOS MENORES. GUARDA EXERCIDA PELA MÃE. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 147, I, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I. A competência 

estabelecida no art. 147, I, do ECA, tem natureza absoluta. II. As ações 

que discutem a guarda de menores devem ser processadas e julgadas no 

foro do domicílio de quem regularmente a exerce. III. Precedentes do STJ. 

IV. Agravo regimental improvido. (AgRg no CC 94.250/MG, Rel. Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.06.2008, 

DJe 22.08.2008) Diante do exposto, DECLARO DE OFÍCIO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo, para processar e julgar a 

presente ação, base forte no art. 147, I, do ECA c/c art. 64, §1º, do CPC e, 

em consequência, determino a remessa dos autos a uma das Varas de 

Família da Comarca de Aragoiânia/GO, que por ser o local onde reside o 

menor na companhia de sua genitora, é o foro competente para a 

apreciação e julgamento da ação. Sem custas e sem honorários. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e, procedidas as baixas 

necessárias, remetam-se os autos com as nossas homenagens de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 434240 Nr: 3570-49.2016.811.0002

 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: MHLDS, EHLDS, DRDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:18314/MT, ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - 

OAB:MT 18314, RODOLFO GERMANO TAQUES - OAB:18242, RODRIGO 

ISNENGHI COSTA - OAB:23.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES TAVARES RIBEIRO - 

OAB:7401

 VISTOS.

I- Defiro o pedido de fls. 105/106.

II- Valendo-me da prerrogativa trazida pelo art. 139, V, do Novo código de 

processo Civil, que estabelece que juiz pode promover a qualquer tempo a 

autocomposição, Designo audiência de conciliação para o dia 14/04/2020, 

às 13:30 horas.

III- Intimem-se as partes para que compareçam acompanhados de seus 

advogados.

 IV- Notifique-se.

V- Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002042-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASCINDINO DE CAMPOS SARAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVA CRUZ DE OLIVEIRA SARAT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA IEDA DA SILVA (TESTEMUNHA)

JOCELEIY DE SOUZA SILVA (TESTEMUNHA)

KELMA APARECIDA FARIAS (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ANTONIO BEZERRA 

FILHO PROCESSO n. 1002042-26.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: ASCINDINO DE CAMPOS SARAT POLO PASSIVO: Nome: OLIVA 

CRUZ DE OLIVEIRA SARAT 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: Alega o Requerente que 

casou se com a Requerida em 22/05/1979, e que estão separados de fato 

acerca de 16 anos. O casal possui dois filhos, maiores e capazes. Não há 

bens a serem partilhados. Requer a decretação do divórcio e que a 

Requerida volte a usar o nome de solteira. DECISÃO: "Vistos. I- Cite-se a 

requerida por edital. Prazo de 20 dias. II- Decorrido o prazo acima, sem 
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eventual manifestação da parte requerida, desde já, em conformidade com 

o artigo 72 inciso II do CPC, nomeio curadora especial a Defensora Pública 

Dra. Jaqueline Maria de Oliveira, para contestar a presente ação no prazo 

legal. III- Após, intime-se a parte autora para se manifestar se assim lhe 

aprouver. IV- Cumpra-se." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ANA PAULA PIRES DE CAMARGO MACHADO, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1019552-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. F. D. J. (REQUERENTE)

A. M. D. C. C. (REQUERENTE)

E. F. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT25774/O 

(ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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. 1019552-81.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Comprovado o óbito do genitor dos infantes. Havendo informação de 

que os responsáveis pela criação dos infantes são os autores, e, 

havendo anuência da genitora, que, em tese, não possui condições de 

criá-los, defiro o pedido formulado em sede liminar e confiro a guarda 

provisória aos autores. Considerando que a genitora manifestou sua 

concordância ao pedido dos autores, designo audiência para oitiva de 

ambos (art. 166, do ECA), para data de 29 de Abril de 2020, às 15 horas e 

15 minutos. Intimem-se todos para que compareçam a audiência, 

acompanhados da Advogada comum. Elabore-se estudo psicossocial na 

residência das partes, no prazo de 90 (noventa) dias. As partes podem 

elaborar quesitos e indicar assistente técnico, bem ainda o Ministério 

Público. Sobre o estudo, digam as partes e o Ministério Público. Após, 

conclusos. Observe-se a prerrogativa do artigo 212, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007944-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA VERUSKA BONACORDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR OAB - SP304390 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

jonas pereira de souza filho (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007944-57.2017.8.11.0002. VISTOS etc. O credor 

deve trazer aos autos documento de identificação, eis que, sendo maior 

de idade, não deve ser assistido, e, menos ainda, representado pela 

genitora. Sendo maior de idade, deve trazer aos autos procuração por si 

assinada, regularizando a representação processual. Sem prejuízo do 

contido acima, determino providências com vistas ao prosseguimento do 

feito. Defiro a AJG. Pretende a parte exequente o processamento do feito 

pelo rito da expropriação. Cite-se o executado, pessoalmente, por Oficial 

de Justiça, para efetuar o pagamento do valor da condenação da pensão 

alimentícia, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de dez por cento sobre 

o valor devido, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação (art. 523, do CPC). Deve constar do mandado que uma vez 

vencido o prazo e não pago o débito, no montante inicial deverá ser 

acrescido a multa de 10% do valor impago (observado o disposto no § 1º, 

do art. 523, do CPC, se for o caso), com posterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (art. 523, § 3º, do CPC). Arbitro honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, sendo o montante reduzido de 

metade caso ocorra o pagamento no prazo acima estabelecido (art. 827, 

do CPC). Realizada a citação e não havendo pagamento, o Oficial de 

Justiça, independentemente de nova determinação, de imediato, procederá 

a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à garantia do Juízo, 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceite por este Juízo, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando o executado e esposa, se casado, em se tratando de imóvel 

(art. 829, §1º e 2º do CPC). A medida acima não impede a penhora via 

BacenJud, assim que informado este Juízo a respeito do não pagamento 

do valor pleiteado, bem ainda protesto do título e inclusão dos dados do 

devedor no cadastro de proteção ao crédito. Observe-se a prerrogativa 

prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008363-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. R. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KETY NANCY MACIEL DIAS OAB - MT23814/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. C. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005-O (ADVOGADO(A))

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. 1008363-43.2018.8.11.0002. VISTOS etc. RICARDO 

DA ROCHA ROSA, qualificado, ajuizou a presente AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C 

PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO contra L. 

A. R. R., representada por sua genitora REJANE APARECIDA COSTA 

ARRUDA, aduzindo, em síntese, o que se segue. Preliminarmente, 

requereu os benefícios da AJG. Acerca dos fatos, aduziu que manteve 

um breve relacionamento amoroso com a genitora da requerida, de onde 

adveio o nascimento da criança, supostamente fruto dessa união. O autor 

deu todo suporte financeiro para uma gravidez saudável, inclusive arcou 

com todo enxoval, chá de bebê e outras despesas inerentes à gravidez. 

Logo após a separação do casal, a genitora da menor começou a ter 

comportamentos agressivos em relação ao autor, o chamando com 

palavras de baixo calão e denegrindo sua imagem em redes sociais. 

Destaca o requerente que o comportamento da genitora da requerida 

chegou ao ponto de comprometer o seu emprego, sendo demitido, em 

virtude dos escândalos praticados por ela em seu local de trabalho. Com o 

nascimento da infante, chegaram a efetivar o registro de nascimento da 

criança com nome do autor. A partir de então, o autor deposita a pensão 

alimentícia em favor da criança de forma rigorosa, mensalmente, mesmo 

sem saber da veracidade da paternidade. Entretanto, de forma cruel, a 

genitora da menor não deixou mais o autor ver a criança, por dizer que 

este não é o pai biológico desta, e requereu que fosse retirado o nome do 

autor da certidão de nascimento, pois o “verdadeiro pai” exige tal ato, 

conforme prova documental encartada aos autos. Assim, o autor diante 

desse fato, não tem certeza da paternidade da criança, e deseja que seja 

resolvida a situação, pois a genitora nega veementemente qualquer 

aproximação por parte do autor com a criança. Frisa que não criou laços 

afetivos de pai e filha. Destaca que o exame de DNA ainda não foi feito, 

pois a genitora se nega a fazê-lo, dificultando qualquer acesso do autor. 

Assim, não havendo alternativa senão a vinda ao Poder Judiciário. Após 

descrever os fatos e fundamentos jurídicos que sustentam a sua 

pretensão, o autor requereu o julgamento de procedência do pedido, com 
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a declaração de que não é o pai biológico da requerida. Requereu os 

benefícios da AJG. A petição inicial foi instruída com procuração e 

documentos constantes dos Ids. 15364501 a 15364517. Em decisão 

constante do Id. 15552301, a AJG foi deferida; determinada a designação 

de audiência de conciliação para realização de exame de DNA; e, 

determinada a citação da parte requerida. Citada (Id. 16312737), a parte 

requerida manifestou-se nos autos no Id. 16331408, pugnando pela 

redesignação da audiência de conciliação, eis que se encontrava 

impossibilitada de comparecimento, conforme atestado médico (Id. 

16331433). Em audiência, foi constatada a ausência da parte requerida. 

Na ocasião, a Patrona do autor requereu a aplicação dos efeitos da 

revelia, ou de forma alternativa, a condução coercitiva da requerida para a 

realização do exame de DNA. Requereu ainda a realização do estudo 

Psicossocial (Id. 16380279). Juntada de procuração pela requerida no Id. 

16629204. Em decisão (Id. 16791164), foi determinada a designação de 

data para realização do exame de DNA, com intimação das partes, por 

seus patronos, que deveriam comparecer para a coleta munida dos 

documentos originais e uma cópia e o exame deveria ser custeado pelo 

requerente; foi observado que a sessão de mediação revelar-se-ia 

necessária se comprovada fosse a paternidade; foi deferido o pedido 

formulado pelo autor e determinado a elaboração de estudo psicossocial 

na residência das partes, no prazo de 90 dias; As partes e o Ministério 

Público poderiam apresentar quesitos e indicar assistente técnico, 

querendo; após as providências acima, com o resultado do exame de 

DNA, e, tendo este resultado positivo pela paternidade, o processo 

deveria ser remetido para a mediação. Juntada de comprovante de 

pagamento do exame de DNA pelo autor no Id. 17591116. Manifestação da 

parte autora no Id. 17657498, pugnando pela correção da certidão 

constante no Id. 16842123, o que foi feito no Id. 18505958. Certidão da 

Diretoria do Foro no Id. 17664720, informando que restou prejudicada a 

coleta do material genético para a realização do exame de DNA, em virtude 

da ausência da genitora e da criança, tendo comparecido ao ato, apenas o 

genitor. O Ministério Público, instado a se manifestar, manifestou-se pelo 

aguardo do cumprimento do despacho de Id. 16791164, no que se refere 

ao estudo psicossocial a ser feito com as partes e desde já, manifesta por 

nova intimação da requerida para que viabilize a realização do exame de 

DNA, sob pena de aplicação dos art. 231 e 232 do Código Civil (Id. 

18602891). Estudo psicossocial realizado apenas com o autor, ante o não 

atendimento da convocação pela requerida (Id. 22262336). Petitório da 

parte requerente no Id. 22286286, pugnando pela concessão de tutela de 

evidencia para que fosse deferido que a avó paterna Sra. Kátia da Rocha 

Rosa, fosse autorizada a buscar a criança na casa da genitora para que 

pudesse conduzi-la para a realização do exame de DNA, com a presença 

do Conselho Tutelar, bem como que permanecesse com eles por uma 

semana, já que não tem tido contato afetivo, e que fosse entregue a mãe 

após a realização do exame de DNA, ora marcado. Endereço da requerida 

informado pelo autor no Id. 22778784. Nova certidão no Id. 23032650, 

informando que restou prejudicada a coleta do material genético para a 

realização do exame de DNA, em virtude da ausência da genitora e da 

criança, tendo comparecido ao ato, apenas o genitor. Novo parecer do 

Ministério Público no Id. 25063040, pugnando pelo declínio de competência, 

com a remessa dos autos para a Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, ante a vigência de Medida Protetiva 

concedida em favor da representante da requerida (Código nº. 579187). 

Laudo pericial com resultado positivo no Id. 26653329. O requerente 

manifestou-se no Id. 27347305, alegando que após a comprovação da 

paternidade, este tentou amigavelmente manter contato com a genitora 

para que pudesse conviver com sua filha, conforme fotos anexas. Aduz 

que de forma extrajudicial, o autor e a genitora da infante acordaram que o 

autor ficaria com a filha aos finais de semana e daria assistência material 

a tudo que precisasse. Entretanto, de forma ardilosa e cruel, a ré está a 

praticar chantagens e praticar alienação parental para satisfazer seus 

caprichos. Assim, a ré não permite que o pai tenha contato com a criança, 

pelo fato do autor estar noivo e não querer que a criança tenha contato 

com sua companheira. Não obstante, chegou a praticar atos de racismo 

contra o enteado do autor (uma criança de três anos) e todas as demais 

pessoas que dele se aproximam. No que cerne a Alienação Parental, está 

claro que a ré está a praticá-lo por suas condutas e atitudes reprováveis, 

e estimular a criança a chamar o seu atual namorado de pai, gravado dos 

“stories” publicados pela própria ré em seu celular particular (vídeo 

anexo). Além disso, no vídeo publicado pela genitora em seu WhatsApp, a 

criança de dois anos, encontra-se no carro sem segurança alguma, não 

utilizando a cadeirinha, que é de uso obrigatório pelo CTB, ameaçando a 

vida da criança, uma vez que a ré se desloca até Lucas do Rio Verde 

para visitar seu atual namorado, transitando em via perigosa na BR de 

Várzea Grande para Lucas do Rio Verde/MT. Como já sabido e 

comprovado, a genitora não está colaborando com o deslinde processual, 

agindo de má-fé desde a mentir sobre a paternidade, usar de medidas 

protetivas, até a tentativa de excluir o pai do convívio com a infante, por 

fim afirmar que não irá participar do processo em questão, 

desobedecendo ordens judiciais e fazendo chacotas do Poder Judiciário. 

Ao final, pugnou pela concessão da tutela antecipada para que o genitor 

possa restabelecer o direito de convivência com sua filha, em todos os 

finais de semana, podendo o genitor buscar a criança às sextas-feiras às 

19 horas, e deixando-a aos domingos às 19 horas, exceto quando o 

genitor estiver em viagem à trabalho sendo previamente comunicado a 

genitora; metade das férias escolares com cada genitor; Natal e Ano Novo 

alternado entre os genitores; As comemorações do dia das mães e do dia 

dos pais, bem ainda aniversários dos genitores, o filho passará 

respectivamente com o genitor homenageado; a fixação da guarda 

compartilhada; a intimação do Conselho Tutelar Municipal para averiguar 

sobre a segurança da criança, visto que a genitora sofre um processo 

criminal em que a genitora é vítima de tentativa de assassinato pelo 

ex-marido, Código nº. 329651, 1º Vara Criminal de Várzea Grande/MT; 

Oferta o pagamento mensal, à título de alimentos, para a criança o 

equivalente à 40% do salário mínimo, a ser depositado em conta bancária 

da genitora e/ou do menor, a ser informado em juízo. Encartou os 

documentos constantes dos Ids. 27347315 a 27347328 e 27348821 a 

27348829. Petitório do autor no Id. 28489811, pugnando pela juntada de 

informações inerente ao processo (Ids. 28489831 a 28492856). É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. No Inquérito Policial que tramita na Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

envolvendo as partes deste processo, foi proferida sentença extinguindo 

a punibilidade do agressor (Código nº. 579187), motivo pelo qual esta ação 

permanecerá tramitando neste Juízo. MÉRITO. Não há necessidade de 

produção de outras provas além das já constantes dos autos, motivo pelo 

qual julgo o processo no estado em que se encontra, em conformidade 

com o disposto no art. 353, c/c art. 355, I, do CPC. A paternidade do autor 

sobre a requerida restou comprovada através do laudo pericial constante 

do Id. 26653329, que concluiu pela inclusão deste como pai biológico da 

infante. Referido exame possui alto índice de acerto. É de se reconhecer 

ser a prova mais veemente na elucidação do caso, considerada idônea e 

eficaz. Mais. A idoneidade do exame genético é reconhecida quer pela 

doutrina, quer pela jurisprudência, e não há dúvida acerca de sua eficácia 

tanto em afirmar quanto em afastar a paternidade. Nesse sentido: 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 

70581/2006 - CLASSE II – 19 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

Número do Protocolo: 70581/2006 Data de Julgamento: 12-3-2007 EMENTA 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C 

ALIMENTOS - EXAME DE DNA NEGATIVO – FORÇA PROBATÓRIA 

ROBUSTA - RECURSO IMPROVIDO. Em processo de investigação de 

paternidade, quando o exame de DNA se mostra conclusivo, 

desnecessário se faz a produção de outras provas, ainda mais quando 

não há questionamentos sólidos quanto à idoneidade do laudo pericial. 

(Disponível em www.tj.mt.gov.br, em 18.03.08, às 15 horas). A conclusão 

do exame genético DNA que atestou a paternidade do autor na proporção 

de 99,9998% (Id. 26653329). Pelas razões acima, a improcedência do 

pedido é medida que se impõe. No tocante ao pedido de regulamentação 

de direito de convivência e fixação de alimentos em favor da infante, o 

autor deverá ajuizar ação própria para tal fim. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ante a conclusão do 

exame genético (DNA), que incluiu a paternidade atribuída ao autor, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. P. R. I. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e taxas 

judiciárias, bem ainda honorários advocatícios em favor da Defensoria 

Pública, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), eis que não há 

condenação, suspensa a cobrança, eis que o autor litiga pela AJG. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se o feito com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 de Fevereiro de 2020. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008363-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. R. R. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

KETY NANCY MACIEL DIAS OAB - MT23814/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. C. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005-O (ADVOGADO(A))

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. 1008363-43.2018.8.11.0002. VISTOS etc. RICARDO 

DA ROCHA ROSA, qualificado, ajuizou a presente AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C 

PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO contra L. 

A. R. R., representada por sua genitora REJANE APARECIDA COSTA 

ARRUDA, aduzindo, em síntese, o que se segue. Preliminarmente, 

requereu os benefícios da AJG. Acerca dos fatos, aduziu que manteve 

um breve relacionamento amoroso com a genitora da requerida, de onde 

adveio o nascimento da criança, supostamente fruto dessa união. O autor 

deu todo suporte financeiro para uma gravidez saudável, inclusive arcou 

com todo enxoval, chá de bebê e outras despesas inerentes à gravidez. 

Logo após a separação do casal, a genitora da menor começou a ter 

comportamentos agressivos em relação ao autor, o chamando com 

palavras de baixo calão e denegrindo sua imagem em redes sociais. 

Destaca o requerente que o comportamento da genitora da requerida 

chegou ao ponto de comprometer o seu emprego, sendo demitido, em 

virtude dos escândalos praticados por ela em seu local de trabalho. Com o 

nascimento da infante, chegaram a efetivar o registro de nascimento da 

criança com nome do autor. A partir de então, o autor deposita a pensão 

alimentícia em favor da criança de forma rigorosa, mensalmente, mesmo 

sem saber da veracidade da paternidade. Entretanto, de forma cruel, a 

genitora da menor não deixou mais o autor ver a criança, por dizer que 

este não é o pai biológico desta, e requereu que fosse retirado o nome do 

autor da certidão de nascimento, pois o “verdadeiro pai” exige tal ato, 

conforme prova documental encartada aos autos. Assim, o autor diante 

desse fato, não tem certeza da paternidade da criança, e deseja que seja 

resolvida a situação, pois a genitora nega veementemente qualquer 

aproximação por parte do autor com a criança. Frisa que não criou laços 

afetivos de pai e filha. Destaca que o exame de DNA ainda não foi feito, 

pois a genitora se nega a fazê-lo, dificultando qualquer acesso do autor. 

Assim, não havendo alternativa senão a vinda ao Poder Judiciário. Após 

descrever os fatos e fundamentos jurídicos que sustentam a sua 

pretensão, o autor requereu o julgamento de procedência do pedido, com 

a declaração de que não é o pai biológico da requerida. Requereu os 

benefícios da AJG. A petição inicial foi instruída com procuração e 

documentos constantes dos Ids. 15364501 a 15364517. Em decisão 

constante do Id. 15552301, a AJG foi deferida; determinada a designação 

de audiência de conciliação para realização de exame de DNA; e, 

determinada a citação da parte requerida. Citada (Id. 16312737), a parte 

requerida manifestou-se nos autos no Id. 16331408, pugnando pela 

redesignação da audiência de conciliação, eis que se encontrava 

impossibilitada de comparecimento, conforme atestado médico (Id. 

16331433). Em audiência, foi constatada a ausência da parte requerida. 

Na ocasião, a Patrona do autor requereu a aplicação dos efeitos da 

revelia, ou de forma alternativa, a condução coercitiva da requerida para a 

realização do exame de DNA. Requereu ainda a realização do estudo 

Psicossocial (Id. 16380279). Juntada de procuração pela requerida no Id. 

16629204. Em decisão (Id. 16791164), foi determinada a designação de 

data para realização do exame de DNA, com intimação das partes, por 

seus patronos, que deveriam comparecer para a coleta munida dos 

documentos originais e uma cópia e o exame deveria ser custeado pelo 

requerente; foi observado que a sessão de mediação revelar-se-ia 

necessária se comprovada fosse a paternidade; foi deferido o pedido 

formulado pelo autor e determinado a elaboração de estudo psicossocial 

na residência das partes, no prazo de 90 dias; As partes e o Ministério 

Público poderiam apresentar quesitos e indicar assistente técnico, 

querendo; após as providências acima, com o resultado do exame de 

DNA, e, tendo este resultado positivo pela paternidade, o processo 

deveria ser remetido para a mediação. Juntada de comprovante de 

pagamento do exame de DNA pelo autor no Id. 17591116. Manifestação da 

parte autora no Id. 17657498, pugnando pela correção da certidão 

constante no Id. 16842123, o que foi feito no Id. 18505958. Certidão da 

Diretoria do Foro no Id. 17664720, informando que restou prejudicada a 

coleta do material genético para a realização do exame de DNA, em virtude 

da ausência da genitora e da criança, tendo comparecido ao ato, apenas o 

genitor. O Ministério Público, instado a se manifestar, manifestou-se pelo 

aguardo do cumprimento do despacho de Id. 16791164, no que se refere 

ao estudo psicossocial a ser feito com as partes e desde já, manifesta por 

nova intimação da requerida para que viabilize a realização do exame de 

DNA, sob pena de aplicação dos art. 231 e 232 do Código Civil (Id. 

18602891). Estudo psicossocial realizado apenas com o autor, ante o não 

atendimento da convocação pela requerida (Id. 22262336). Petitório da 

parte requerente no Id. 22286286, pugnando pela concessão de tutela de 

evidencia para que fosse deferido que a avó paterna Sra. Kátia da Rocha 

Rosa, fosse autorizada a buscar a criança na casa da genitora para que 

pudesse conduzi-la para a realização do exame de DNA, com a presença 

do Conselho Tutelar, bem como que permanecesse com eles por uma 

semana, já que não tem tido contato afetivo, e que fosse entregue a mãe 

após a realização do exame de DNA, ora marcado. Endereço da requerida 

informado pelo autor no Id. 22778784. Nova certidão no Id. 23032650, 

informando que restou prejudicada a coleta do material genético para a 

realização do exame de DNA, em virtude da ausência da genitora e da 

criança, tendo comparecido ao ato, apenas o genitor. Novo parecer do 

Ministério Público no Id. 25063040, pugnando pelo declínio de competência, 

com a remessa dos autos para a Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, ante a vigência de Medida Protetiva 

concedida em favor da representante da requerida (Código nº. 579187). 

Laudo pericial com resultado positivo no Id. 26653329. O requerente 

manifestou-se no Id. 27347305, alegando que após a comprovação da 

paternidade, este tentou amigavelmente manter contato com a genitora 

para que pudesse conviver com sua filha, conforme fotos anexas. Aduz 

que de forma extrajudicial, o autor e a genitora da infante acordaram que o 

autor ficaria com a filha aos finais de semana e daria assistência material 

a tudo que precisasse. Entretanto, de forma ardilosa e cruel, a ré está a 

praticar chantagens e praticar alienação parental para satisfazer seus 

caprichos. Assim, a ré não permite que o pai tenha contato com a criança, 

pelo fato do autor estar noivo e não querer que a criança tenha contato 

com sua companheira. Não obstante, chegou a praticar atos de racismo 

contra o enteado do autor (uma criança de três anos) e todas as demais 

pessoas que dele se aproximam. No que cerne a Alienação Parental, está 

claro que a ré está a praticá-lo por suas condutas e atitudes reprováveis, 

e estimular a criança a chamar o seu atual namorado de pai, gravado dos 

“stories” publicados pela própria ré em seu celular particular (vídeo 

anexo). Além disso, no vídeo publicado pela genitora em seu WhatsApp, a 

criança de dois anos, encontra-se no carro sem segurança alguma, não 

utilizando a cadeirinha, que é de uso obrigatório pelo CTB, ameaçando a 

vida da criança, uma vez que a ré se desloca até Lucas do Rio Verde 

para visitar seu atual namorado, transitando em via perigosa na BR de 

Várzea Grande para Lucas do Rio Verde/MT. Como já sabido e 

comprovado, a genitora não está colaborando com o deslinde processual, 

agindo de má-fé desde a mentir sobre a paternidade, usar de medidas 

protetivas, até a tentativa de excluir o pai do convívio com a infante, por 

fim afirmar que não irá participar do processo em questão, 

desobedecendo ordens judiciais e fazendo chacotas do Poder Judiciário. 

Ao final, pugnou pela concessão da tutela antecipada para que o genitor 

possa restabelecer o direito de convivência com sua filha, em todos os 

finais de semana, podendo o genitor buscar a criança às sextas-feiras às 

19 horas, e deixando-a aos domingos às 19 horas, exceto quando o 

genitor estiver em viagem à trabalho sendo previamente comunicado a 

genitora; metade das férias escolares com cada genitor; Natal e Ano Novo 

alternado entre os genitores; As comemorações do dia das mães e do dia 

dos pais, bem ainda aniversários dos genitores, o filho passará 

respectivamente com o genitor homenageado; a fixação da guarda 

compartilhada; a intimação do Conselho Tutelar Municipal para averiguar 

sobre a segurança da criança, visto que a genitora sofre um processo 

criminal em que a genitora é vítima de tentativa de assassinato pelo 

ex-marido, Código nº. 329651, 1º Vara Criminal de Várzea Grande/MT; 

Oferta o pagamento mensal, à título de alimentos, para a criança o 

equivalente à 40% do salário mínimo, a ser depositado em conta bancária 

da genitora e/ou do menor, a ser informado em juízo. Encartou os 

documentos constantes dos Ids. 27347315 a 27347328 e 27348821 a 

27348829. Petitório do autor no Id. 28489811, pugnando pela juntada de 

informações inerente ao processo (Ids. 28489831 a 28492856). É o 
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relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. No Inquérito Policial que tramita na Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

envolvendo as partes deste processo, foi proferida sentença extinguindo 

a punibilidade do agressor (Código nº. 579187), motivo pelo qual esta ação 

permanecerá tramitando neste Juízo. MÉRITO. Não há necessidade de 

produção de outras provas além das já constantes dos autos, motivo pelo 

qual julgo o processo no estado em que se encontra, em conformidade 

com o disposto no art. 353, c/c art. 355, I, do CPC. A paternidade do autor 

sobre a requerida restou comprovada através do laudo pericial constante 

do Id. 26653329, que concluiu pela inclusão deste como pai biológico da 

infante. Referido exame possui alto índice de acerto. É de se reconhecer 

ser a prova mais veemente na elucidação do caso, considerada idônea e 

eficaz. Mais. A idoneidade do exame genético é reconhecida quer pela 

doutrina, quer pela jurisprudência, e não há dúvida acerca de sua eficácia 

tanto em afirmar quanto em afastar a paternidade. Nesse sentido: 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 

70581/2006 - CLASSE II – 19 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

Número do Protocolo: 70581/2006 Data de Julgamento: 12-3-2007 EMENTA 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C 

ALIMENTOS - EXAME DE DNA NEGATIVO – FORÇA PROBATÓRIA 

ROBUSTA - RECURSO IMPROVIDO. Em processo de investigação de 

paternidade, quando o exame de DNA se mostra conclusivo, 

desnecessário se faz a produção de outras provas, ainda mais quando 

não há questionamentos sólidos quanto à idoneidade do laudo pericial. 

(Disponível em www.tj.mt.gov.br, em 18.03.08, às 15 horas). A conclusão 

do exame genético DNA que atestou a paternidade do autor na proporção 

de 99,9998% (Id. 26653329). Pelas razões acima, a improcedência do 

pedido é medida que se impõe. No tocante ao pedido de regulamentação 

de direito de convivência e fixação de alimentos em favor da infante, o 

autor deverá ajuizar ação própria para tal fim. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ante a conclusão do 

exame genético (DNA), que incluiu a paternidade atribuída ao autor, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. P. R. I. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e taxas 

judiciárias, bem ainda honorários advocatícios em favor da Defensoria 

Pública, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), eis que não há 

condenação, suspensa a cobrança, eis que o autor litiga pela AJG. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se o feito com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 de Fevereiro de 2020. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 387428 Nr: 3565-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA 

MARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3565-61.2015.811.0002.

Código nº. 387428.

VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO c/c Pedido de Curatela Antecipada.

Foi determinada a realização de auto de constatação com vistas a apurar 

a situação atual da ré, mas o Sr. Oficial de Justiça não localizou o 

endereço da parte autora (fls. 111).

Intimado por Advogada, o autor quedou-se inerte, como se vê às fls. 

112/113 e 115.

O Ministério Público pugnou pela extinção do processo sem resolução do 

mérito (fls. 117).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se paralisado por falta de andamento.

Diante da inércia da parte autora em promover os atos necessários ao 

deslinde do feito, e, considerando a impossibilidade do processo 

permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela (fls. 16).

P. R. I.

Isento de custas (fls. 16).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 06 de Fevereiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 431378 Nr: 1757-84.2016.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EACDO, DRN, JDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA 

FARIAS - OAB:16626-MT

 VISTOS etc.

Ás fls. 61 foi determinado a expedição de ofício à CEF com vistas a 

bloquear valor de FGTS, se houver.

Ofício às fls. 70, com CPF incompleto.

Resposta da CEF dando conta da impossibilidade de consulta em virtude 

do CPF incompleto (fls. 81).

Reitere-se o ofício com os dados necessários.

Não havendo saldo, o processo será extinto ante a inércia da parte.

Intime-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 432465 Nr: 2437-69.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE LIMA DE SOUZA - 

OAB:15.924., JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - 

OAB:21.300

 Processo nº. 2437-69.2016.811.0002.

Código nº. 432465.

 VISTOS etc.

Anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo que trata-se de processo 

em fase de Cumprimento de Sentença.

Defiro a AJG.

Considerando que a guarda foi conferida de forma definitiva à genitora 

(fls. 134), determino a busca e apreensão das infantes G. S. G. e G. S. G., 

no endereço do executado e sua entrega à genitora.

Expeça-se carta precatória para cumprimento da ordem, que deverá ser 

acompanhada pela genitora.

Observe-se a prerrogativa prevista no art. 212, do CPC.

Intime-se a parte exequente e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 06 de Fevereiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420031 Nr: 22018-07.2015.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: JOANA LUDOVICO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS JACY DE SOUZA CABRAL, 

ANDERSON DE JESUS CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COUTINHO DESTRO - 

OAB:21302/O, DIEGO ANTONIO MARTINS - OAB:20429/MT-A, Ziraldo 

martins vieira - OAB:21302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO GUALBERTO 

MACIEL - OAB:21045/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ EDUARDO 

GUALBERTO MACIEL, para devolução dos autos nº 

22018-07.2015.811.0002, Protocolo 420031, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012679-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. R. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE DA COSTA ALMEIDA OAB - 052.890.081-10 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA (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 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, entregues diretamente a 

genitora do infante. 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 11/2/2020, 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

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008937-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. R. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. M. (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 PROCESSO N.1008937-03.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REQUERENTE: ÂNGELO ANTÔNIO RUFINO 

ALVES. REQUERIDO: MARIA DIVINA MARTINS. Vistos, Considerando-se o 

preceituado pelo Paragrafo Único do Artigo 693 do Código de Processo 

Civil, converto o rito do processamento pela Lei 5.478/68. Intimem-se as 

partes a fim de que compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento que designo para o dia 04/3/2020, 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. §8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular 

acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 

16:00 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015555-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. A. D. S. (AUTOR(A))

P. C. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA CRUZ OAB - 453.265.411-49 (REPRESENTANTE)

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON ALVES DA SILVA (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 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, entregues diretamente a 

genitora das autoras. 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 31/3/2020, às 14 horas, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

extinção e arquivamento do processo e da parte requerida em confissão e 

revelia. 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

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005853-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. R. (AUTOR(A))

FRANCISCA MACIA OLIVEIRA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT9508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÉNIO JURANDIR RAMOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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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 INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20(vinte) Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MM.ª JUÍZA DE DIREITO EULICE 

JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI. PROCESSO n. 

1005853-28.2016.8.11.0002 Valor da causa: R$ 2.400,48 ESPÉCIE: 

[Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: RAISSA SOUSA RAMOS (menor) representada por sua genitora 

FRANCISCA MACIA OLIVEIRA SOUSA (portadora da cédula de 

identidade/RG n.029223062005-0 SSP/MA, inscrita no CPF sob 

n.024.081.313-83), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido. 

POLO PASSIVO: ANTÉNIO JURANDIR RAMOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA (supraqualificada), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para dar prosseguimento ao feito em 5(cinco) dias, 

sob pena de extinção, na forma do art. 485, §1º do CPC, devendo para 

tanto regularizar sua representação processual, conforme despacho, 

petição 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 (art. 523 de seguintes do 

CPC). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do 

prazo deste 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, 

JOANNE DA SILVA MESQUITA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 7 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 375540 Nr: 23413-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->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: LMDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 51/52.

Intime-se a herdeira do extinto GONÇALO SANTANA CURADO (JÉSSICA 

BIANCA QUEIROZ CURADO – residente na Av. Dom Orlando Chaves, n. 

1.1130-A – fundos, Bairro da Manga, Várzea Grande - MT), para 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 19221 Nr: 1694-21.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON AMARAL ROSA - 

OAB:26045/0, Diney Leite da Costa - OAB:21.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Assim, não há se falar em nulidade do ato de arrematação, eis que as 

partes estavam regularmente representadas por advogados constituídos 

nos autos, sendo, portanto, despiciente suas intimações pessoais, 

conforme deseja fazer crer a requerente em sua impugnação.Nesse 

sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já se 

posicionou em caso semelhante. In verbis:“APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. HASTA PÚBLICA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS. DATA 

DA HASTA DISPONIBILIZADA NO DJE E EM JORNAL DE GRANDE 

CIRCULAÇÃO MAIS DE CINCO (5) DIAS ANTES DA SUA OCORRÊNCIA. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES NO DIA DO LEILÃO. AUSÊNCIA 

DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. CERCEAMENTO DE DEFESA 

NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO. APELO DESPROVIDO”. (Apelação 

Cível, Nº 70074485798, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em: 07-03-2018).Assim, 

indefiro o pedido de anulação.Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443944 Nr: 8794-65.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITRA AQUIDIOCESANA DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON OLÍMPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2.573

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

acerca da penhora do bem efetivada nos autos e da sua avaliação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 245496 Nr: 5907-21.2010.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:MT 9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do autor requerendo a designação de audiência de 

conciliação/mediação, a fim de apresentar proposta de acordo para 

pagamento do débito.

2. Vejo, todavia, que o presente feito já atingiu sua finalidade, com o 

julgamento do feito às fls. 142/143, devidamente confirmada pelo E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, tratando-se de feito já extinto, razão pela 

qual, deixo de acolher o pedido do autor podendo tal medida ser realizada 

pelos meios administrativos.
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3. Razão disso, determino a imediata remessa dos autos ao arquivo com 

as baixas necessárias.

4. Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003185-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATERCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA OAB - MT7693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON OLIMPIO (REU)

Outros Interessados:

João Reinaldo (CONFINANTES)

Ronaldo Pereira Diniz Neto (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1003185-45.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 123.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

NATERCIA DE OLIVEIRA FERNANDES Endereço: RUA CORONEL BARROS, 

287, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-075 POLO PASSIVO:Nome: 

EDSON OLIMPIO Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 138, (LOT F 

MINAS), JARDIM PAULA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-290 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO AOS INTERESSADOS E AUSENTES, 

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 02 (dois) lotes urbanos sob o nº 14 e 15, respectivamente, 

medindo 360 m2 cada imóvel, localizados Rua General Advocacia e 

Consultoria jurídica 3 Camisão esquina com a Rua Piaui, Quadra 70, Bairro 

Jardim Paula II, Várzea Grande/MT, atualmente com registro no Cartório do 

1° Ofício de Várzea Grande/MT sob os n°s 36.403 e 36.404. V – DA 

POSSE A requerente está na posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 

15 (quinze) anos, com animus domini, conforme se comprovará por 

intermédio de prova documental e testemunhal, sendo que no decorrer de 

todos esses anos tem mantido a posse e a conservação dos imóveis, sem 

interrupção e nem oposição de quem quer que seja. Com esses 

fundamentos pretende a aquisição da propriedade dos mencionados 

imóveis. A posse da Requerente é pacífica e incontestada desde o ano de 

1998, mantendo a Requerente a conservação, manutenção e limpeza dos 

imóveis durante todos esses longos anos. DECISÃO: Vistos... Defiro à 

parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do 

NCPC. Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de lide 

no usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, 

deixo de designar audiência de conciliação; Determino a citação do réu, 

dos confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos 

interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às 

Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, TAIZA PIRES DE OLIVEIRA, digitei. 1ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE, 7 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. TPO

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016793-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON BENEVIDES DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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. 

1016793-47.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 66.539,12 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: GERSON BENEVIDES DA COSTA Endereço: 

AVENIDA FILINTO MÜLLER, 165, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-302 POLO PASSIVO: Nome: 

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME Endereço: RUA JAIME 

BENEVIDES, 77, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78110-368 Nome: MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA Endereço: 

RUA JAIME BENEVIDES, 77, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-368 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do 

autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a 

correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 7 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 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003804-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FERREIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1003804-43.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 11.137,50 ESPÉCIE: 

[Perdas e Danos]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: RAQUEL FERREIRA DIAS Endereço: AVENIDA GOVERNADOR 

JÚLIO CAMPOS, 25, Rua Sinop, n 25, QD. 29, Bairro Novo Mato Grosso,, 

JARDIM MARIA IZABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SEGURADORA LÍDER Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do autor, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida. VÁRZEA 

GRANDE, 7 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: 1016867-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DOMINGOS DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 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. 

1016867-04.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 80.367,86 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

CLAUDIO DOMINGOS DE PINHO Endereço: AVENIDA TIRADENTES, 12, 

(RES N ESPERANÇA), PETRÓPOLIS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78144-366 POLO PASSIVO: Nome: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA 

Endereço: Rodovia Mário Andreazza,, s/n, Chácara Guarita, Petrópolis, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78144-900 Nome: CIPASA VARZEA 

GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Endereço: RUA 

JOAQUIM FLORIANO, 466, - DE 372 A 690 - LADO PAR bloco C, Conj 801, 

8 a, 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, 7 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. 
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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, 7 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002166-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO DE MIRANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO MARTINELLI OAB - MT8634/O-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar acerca dos Embargos de 

Declaração opostos (Id. 27313768), no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223433 Nr: 3577-85.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA JOSILENE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 248607 Nr: 8204-98.2010.811.0002

 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: CARLOS ALBERTO DEOTTI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA FERREIRA GOMES DE 

MIRANDA(GILEADE REFEIÇÕES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Harry Magalhães - 

OAB:4.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PARANHOS 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:25059, Michelle SANTOS Machado - 

OAB:13023, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para, na forma 

do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenar a parte 

requerida a pagar à parte autora as quantias descritas nas cártulas de fls. 

25 a 26 (no total de R$79.897,00), com atualização monetária pelo INPC e 

juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da data em que cada 

cheque foi apresentado para compensação.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que ora arbitro em 15% do total da condenação, ficando o ônus suspenso 

em razão da concessão da gratuidade, na forma do art. 98, § 3º do Código 

de Processo Civil.Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as 

partes desistiram do prazo recursal, e arquive-se com baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 248817 Nr: 8399-83.2010.811.0002

 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: MARIZA FERREIRA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONACORDI & LEAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do 

CPC, fixo como pontos controvertidos: A constituição da autora como 

sócia da empesa ré; a existência de nulidade do contrato social da 

empresa quando do ingresso da requerente como sócia. Defiro, em parte, 

a produção da prova requerida pela parte autora na inicial, consistente em 

prova testemunhal e documental. Caso qualquer das partes queiram 

provar o alegado por meio de documentos deverá fazê-lo prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão. Determino que, a autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias junte aos autos cópia do contrato social da empresa 

ré, em que afiram ter sido constituída sócia.Indefiro a realização das 

demais provas solicitadas, tendo em vista ser requerida de forma genérica 

e por se mostrarem desnecessárias à solução da lide.Para tanto, designo 

a audiência de instrução e julgamento para o dia 6 de maio de 2020 às 

15h30. As partes deverão apresentar o rol de testemunhas, com prazo de 

15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, com 

observância da regra processual (CPC – art. 450), sob pena de 

indeferimento. Consigno que, a autora é assistida pela Defensoria Pública, 

de forma que as testemunhas por ela arroladas, tempestivamente, 

deverão ser intimadas pela via judicial (art. 155, § 4º, IV).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 244483 Nr: 5277-62.2010.811.0002

 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: ALEX WILLIAN XAVIER DA SILVA, MARIA APARECIDA 

DE FIGUEIREDO XAVIER, AGNALDO VIDAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8.655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 “Diante de todo o exposto, Julgo parcialmente procedente a presente 
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demanda e julgo extinto o feito com resolução do mérito, com base no art. 

269, I, do CPC (atual 487, I, do CPC), a fim de condenar a empresa 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$8.775,00 

(oito mil setecentos e setenta e cinco reais) ao autor Alex Willian Xavier da 

Silva, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de 

acidente com veículo automotor..”Portanto, acolho os embargos e procedo 

à alteração da sentença nos termos supramencionados. No mais, 

permanecem inalterados os demais termos da sentença de fls. 

160/162.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436609 Nr: 4933-71.2016.811.0002

 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: ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI, TATYANA RIBEIRO 

GARCIA BENEDETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPÃO GRANDE ARMAZÉNS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:MT 4.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração de fls. 74-76 foram 

interpostos tempestivamente. Procedo a INTIMAÇÃO da Parte Contrária 

para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296989 Nr: 17376-93.2012.811.0002

 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: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL QD. 12

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 5 (dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 278774 Nr: 22425-52.2011.811.0002

 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: FRANCISCA ELVIRA DA COSTA, MARGARIDA ELVIRA 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARUZA VENTILADORES LTDA, IOLENE 

TEIXEIRA DE SOUZA, MANOEL FERNANDES MACONSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Aparecida Munhol de 

Oliveira - OAB:MT 10.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, incluindo o espólio ou os herdeiros do de cujos, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC), ou 

requeira o que entender de direito com relação à requerida Iolene Teixeira 

de Souza.Decorrido o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e 

façam os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 280336 Nr: 24245-09.2011.811.0002

 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: SARA ALVES DA SILVA, BRUNNO BARROS, KB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE 

EDUCAÇÃO, INSTITUTO EDUCACIONAL IVE KIDS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PERUFFO E SILVA - 

OAB:14528, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - OAB:, KARINA DA 

SILVA GODINHO - OAB:15230/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:OAB/MT 20.371

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, 

extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO de mérito, com base no art. 487, I, 

do CPC.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as 

custas processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono do 

requerido, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida aos autores.Dê ciência ao Ministério 

Público.Retifique-se a contracapa dos e no Sistema Apolo para 

acrescentar o nome dos autores Brunno Barros e Kuan Barros.Certificado 

o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem 

prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003741-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA NEIVA DE SOUZA (AUTOR(A))

CARLOS ARRUDA DE CARLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARRUDA DE CARLI OAB - MT14691-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PELEGRINI BARBOSA OAB - SP199877 (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: 1003741-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA NEIVA DE SOUZA (AUTOR(A))

CARLOS ARRUDA DE CARLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARRUDA DE CARLI OAB - MT14691-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PELEGRINI BARBOSA OAB - SP199877 (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: 1009300-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIAN GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 217 de 303



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009300-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIAN GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-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: 1006415-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON HERMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

 

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: 1006415-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON HERMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

 

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: 1008740-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINE PEREIRA CELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-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: 1010583-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JUNIOR SANTOS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

 

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: 1010583-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JUNIOR SANTOS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

 

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: 1007326-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES NUNES DE CAMPOS (AUTOR(A))

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-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: 1007326-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES NUNES DE CAMPOS (AUTOR(A))

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-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: 1009181-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CONCEICAO DE CAMPOS BARREIRO (AUTOR(A))

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)

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: 1009181-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CONCEICAO DE CAMPOS BARREIRO (AUTOR(A))

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)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008967-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (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: 1008967-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (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: 1012063-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA TALITA ALVES ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-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: 1007777-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ORLANDO FORNAGIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME (REU)

EDSON FREITAS SANTINI (REU)

VERA LUCIA SONEGO SANTINI (REU)

LUIZ ANTONIO SANTINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-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: 1007777-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ORLANDO FORNAGIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME (REU)

EDSON FREITAS SANTINI (REU)

VERA LUCIA SONEGO SANTINI (REU)

LUIZ ANTONIO SANTINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-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: 1007777-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ORLANDO FORNAGIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME (REU)

EDSON FREITAS SANTINI (REU)

VERA LUCIA SONEGO SANTINI (REU)

LUIZ ANTONIO SANTINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-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: 1007777-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ORLANDO FORNAGIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME (REU)

EDSON FREITAS SANTINI (REU)

VERA LUCIA SONEGO SANTINI (REU)

LUIZ ANTONIO SANTINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-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: 1010801-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAIDE SEMENOV (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)
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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: 1010801-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAIDE SEMENOV (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1013666-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUCILENE TOMAZ DE ALMEIDA MARTINS (AUTOR(A))

EDMILSON MENDES MARTINS (AUTOR(A))

JOSE RODRIGUES GOMES (AUTOR(A))

CAROLINA JULIA FAGUNDES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-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: 1005127-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO NOGUEIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

JULIANA TROVISCO MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR OAB - MG64862 (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: 1006155-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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))

 

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: 1011896-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANNUBIA FERREIRA PIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

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-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))

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem a respeito da proposta apresentada pela perita, (ID 

28948166) e, em caso de concordância, venha a parte requerida efetuar o 

depósito do valor integral, nos termos da decisão de ID: 28258290.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001868-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GGX COBRANCA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA FERRARA CARRARO STEFANO OAB - SP280601 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON COELHO ANASTACIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001868-17.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

GGX COBRANCA EIRELI - EPP EXECUTADO: ALYSSON COELHO 

ANASTACIO Vistos, Acostou aos autos pedido formulado pela exequente 

para que fosse realizada a penhora dos veículos de propriedade do 

executado, porém verifiquei que já recai sobre o veículo restrições 

circulação, transferência e penhora efetuadas por outros juízos, extratos 

em anexo a decisão de id. 25739334. Assim, a fim de evitar atos 

desnecessários, entendo prudente a intimação do exequente para que se 

manifeste, no prazo de 05 dias, sobre seu interesse na penhora dos 

veículos em discussão, mesmo já recaindo sobre eles penhora de primeiro 

grau e restrições judiciais. Cumpram-se. Intimem-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007021-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES E MATOS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME (REU)

ADNER RAFAEL DA SILVA SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/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.
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Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003873-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FERREIRA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA JOSE DE BRITO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003873-07.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

SANDRA FERREIRA MIRANDA REU: ALESSANDRA JOSE DE BRITO Vistos. 

A par da exigência legal de prestação de caução do valor equivalente a 03 

(três) meses de alugueis para concessão da medida liminar de despejo, 

tenho por bem oportunizar à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para 

a comprovação de depósito dos respectivos valores ou a apresentação 

de caução idônea nos autos, nos moldes do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91. 

Oportunamente, voltem-se os autos conclusos para a análise do pedido 

liminar. Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003066-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. QUEVEDO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003066-89.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: J. A. QUEVEDO & 

CIA LTDA - ME Vistos. Venha a 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002488-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVONE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES ZACARKIM BARAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002488-29.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA EVONE DA SILVA REU: MERCEDES ZACARKIM BARAO Vistos, 

Venha à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca das 

informações contidas na certidão do Oficial de Justiça de id. 28855020 e 

petição de id. 2818710. Após, venham-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004540-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELLO RIBEIRO ANGELO OAB - BA39592 (ADVOGADO(A))

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT11055-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004540-61.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOSE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA 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 

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA, por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento do saldo remanescente, de acordo 

com o valor indicado no id. 28893804, 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). Por fim, expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento do valor incontroverso depositado no id. 22018268. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50382 Nr: 5231-54.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED CANUTO BRANDINI, AMELIA ROSA M. BRANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odair Aparecido Busiquia - 

OAB:5400-E

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 28/01/2020, na modalidade 

de ‘carga rápida”, para mera obtenção de fotocópia, cujo prazo legal para 

devolução já se encontra extrapolado.

Considerando que não foi promovida a sua restituição até a presente data, 

impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). MIRIAN 

IGNACIO VATTOS DE BASTIANI a restituí-los no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de adoção das medidas pertinentes, consoante autoriza o art. 

234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7630 Nr: 1168-88.1999.811.0002

 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: KOMATSU DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTESA - TERRA CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE PAFFILI IZÁ - 

OAB:OAB/SP Nº 88967, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 Código 7630

Certifico que torno sem efeito a Certidão de intimação da parte KOMATSU 

DO BRASIL LTDA para efetuar o pagamento das custas do processo 

1168-88.1999.811.0002, Código 7630, publicado no dia 30/01/2020 no 

Diário da Justiça DJE n.º 10666, porquanto, a sentença de fls. 705/708 
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julgou improcedente os pedidos formulados na inicial - ação de anulação 

de ato jurídico – condenando a parte autora DESTESA- TERRA 

CONSTRUÇÕES LTDA a pagar as custas processuais, motivo pelo qual foi 

feita nova intimação.

Deozita Benedita de Souza Campos

Gestora Administrativa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7630 Nr: 1168-88.1999.811.0002

 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: KOMATSU DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTESA - TERRA CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE PAFFILI IZÁ - 

OAB:OAB/SP Nº 88967, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE DESTESA - 

TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES LTDA, para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor no valor R$ 326,06, 

conforme cálculo de fls. 920, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Deozita Benedita de Souza Campos

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49967 Nr: 4868-67.2002.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED CANUTO BRANDINI, AMÉLIA ROSA M . 

BRANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Aparecido Busiquia - 

OAB:11564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 28/01/2020, na modalidade 

de ‘carga rápida”, para mera obtenção de fotocópia, cujo prazo legal para 

devolução já se encontra extrapolado.

Considerando que não foi promovida a sua restituição até a presente data, 

impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). MIRIAN 

IGNACIO VATTOS DE BASTIANI a restituí-los no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de adoção das medidas pertinentes, consoante autoriza o art. 

234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45405 Nr: 197-45.1995.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTESA - TERRA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMARO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA BIANCARDINI - 

OAB:5009, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 03/02/2020, na modalidade 

de ‘carga rápida”, para mera obtenção de fotocópia, cujo prazo legal para 

devolução já se encontra extrapolado.

 Registro, inclusive, a existência de prazo comum nos autos de código 

597561, que tramitam em apenso, e que igualmente foram retirados em 

carga na mesma data e modalide.

 Considerando que não foi promovida a sua restituição até a presente 

data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). 

Jullianny Kelly Sousa Santos a respeito da necessidade da devolução dos 

autos em questão, sob pena de adoção das medidas pertinentes, 

consoante autoriza o art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 438904 Nr: 6225-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICE MARGARET GURGACZ, ASSIS GURGACZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVINO MERLO, JOEL MERLO, NILDO 

AUGUSTO UMLAUF-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:MT 3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804, Edson Luiz Perin OAB/ MT 8804 - OAB:8804 MT, JAYME 

DA SILVA NEVES NETO - OAB:11484/MS, MARCELO ANTONIO 

BALDUINO - OAB:9574/MS

 Vistos, etc; Pois bem, no que tange ao pedido de reconsideração da 

decisão de fls. 319/321, que indeferiu o depoimento pessoal das partes, 

tenho que a respectiva decisão restou preclusa, visto que inexistiu em 

tempo hábil qualquer insurgência contra a mesma. No mais, nada de novo 

fora trazido aos autos capaz de modificar o entendimento anteriormente 

exposto. No que tange ao pedido de constatação “in loco”, tenho que o 

mesmo além de não contribuir para o esclarecimento dos pontos 

controvertidos fixados (fls. 321), também não é capaz de ensejar a 

pretensa “reintegração de posse” acima solicitada, visto que não se 

adequa ao procedimento estabelecido pela Lei n.º 8245/91. Inclusive, o 

pedido liminar inicial para a desocupação do imóvel já foi apreciado na 

decisão de fls. 56/57, sendo indeferido, e restando também preclusa tal 

decisão. Expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha arrolada 

pelo requerido Joel Merlo na fl. 323. Com o retorno da missiva aos autos, 

bem como da carta precatória expedida para a oitiva da testemunha 

arrolada pelo requerido Selvino Merlo (fls. 326-327) voltem-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002979-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758-O (ADVOGADO(A))

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002979-31.2020.8.11.0002. Vistos. 

Alexandre Antonio da Silva ajuizou a presente “ação de rescisão 

contratual por falta de entrega do imóvel c/c inexistência de débito c/c 

indenização por danos materiais e morais c/ pedido de antecipação de 

tutela” em desfavor de Melim Construções e Incorporações Ltda, 

aduzindo, em síntese, que adquiriu uma unidade autônoma situada no 

Condomínio Parque Humaita, na Rua 04, Quadra “D”, do “Parque Humaita 

Residence”, com endereço na estrada “A”, “B” e “D”, Chácara nº 40, 41 e 

49, Parque Humaitá I, Distrito do Coxipó da Ponte, no município de 

Cuiabá/MT, pelo valor total de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). 

Afirma que a requerida se responsabilizou a realizar o financiamento do 

valor de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais), contudo, já se 

passou mais de 01 ano após a assinatura do Contrato de compra e venda 

do imóvel e não houve resposta a respeito do financiamento, e com isso, 

não houve a entrega do imóvel até a presente data. Ainda, ressalta que na 

data de 22/01/2020, foi surpreendido com uma notificação extrajudicial da 

requerida, solicitando a rescisão unilateral do contrato, informando ainda 

que a partir daquela data, o imóvel ficará disponível para ser 

comercializado novamente. Devido a notificação encaminhada pela ré, e 

devido aos vários transtornos decorrentes da aquisição do imóvel, o 

requerente tentou entrar em contato com a requerida solicitando a 

restituição do valor de R$ 26.000,04 (vinte e seis mil e quatro centavos) 
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pagos como entrada da compra do imóvel, entretanto, a requerida se 

negou a devolver o citado valor. Alega que vem recebendo cobranças 

indevidas de taxas de condomínios dos meses de novembro/2019, 

dezembro de 2019 e janeiro/2020, da Empresa Emika Assessoria de 

Condomínios, sendo que o imóvel não foi financiado, e nem sequer 

entregue. Com isso, requer a concessão de tutela de urgência para a 

declaração de rescisão do contrato, que sejam canceladas e suspensas 

as cobranças das taxas de condomínio dos meses de novembro/2019, 

dezembro de 2019 e janeiro/2020, bem como que a requerida seja 

compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial 

em nome do autor. Ainda, requer que a requerida se abstenha de efetuar 

quaisquer restrições em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

mérito, requer o reconhecimento da ocorrência da resilição contratual, que 

seja a Requerida compelida a restituir ao Requerente os valores pagos, 

totalizando a importância de R$ 26.000,04 (vinte e seis mil reais e quatro 

centavos), devidamente corrigidos monetariamente, a confirmação da 

decisão antecipatória de tutela e a condenação da Requerida ao 

pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. É 

necessário. Decido. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pelas requeridas aos autores 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. CONSUMIDOR. 

COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. 

APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS 

CESSANTES. CABIMENTO. 1. A relação jurídica havida entre as partes 

encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, 

pois há a figura do consumidor, destinatário final econômico e fático do 

produto (unidade imobiliária) construído, incorporado e comercializado 

pelas requeridas fornecedoras de modo habitual e profissional (artigos 2º 

e 3º do CDC). 2. Cabível a inversão do ônus da prova, em favor do 

consumidor, quando demonstrada a verossimilhança das suas alegações, 

ou quando provada sua condição de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). 

(...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) Neste prisma, vejo que merece ser acolhido 

o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos 

exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

encontram-se presentes. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência antecipada, 

com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos 

seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Pois bem, a rescisão de contrato é afeta à 

própria matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, a 

formação do contraditório e devida dilação probatória, mormente quando 

tem por fundamento suposto inadimplemento contratual da parte requerida. 

Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada 

mais, objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir 

interesse da parte autora na manutenção do pacto na forma realizada. O 

que, frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e 

nem exime a requerente do pagamento de encargos decorrentes da 

rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESCISÃO DE 

CONTRATO. LIMINAR. COBRANÇA. A suspensão de atos de cobrança 

extrajudicial ou de registros negativos quando pende ação de rescisão do 

contrato é medida que se justifica ante a verossimilhança do 

inadimplemento. - Circunstância dos autos em que se impõe manter liminar 

para obstar atos de cobrança enquanto tramita a ação. RECURSO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067073007, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, 

Julgado em 16/12/2015). Já no que tange ao pedido de suspensão de 

cobrança condominial referentes aos meses de novembro/2019, 

dezembro/ 2019 e janeiro/2020, tenho que o mesmo merece prosperar, 

tendo em vista que o autor não está usufruindo do imóvel e das demais 

áreas comuns aos condôminos, porém lhe está sendo exigido encargos 

referentes ao condomínio, conforme se observa nos documentos 

acostados no Id. 28640898. De fato, o Superior Tribunal de Justiça 

entende que somente com a posse do imóvel pode ser cobrada taxa 

condominial: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

LEGITMIDADE PASIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINAIS. 

POSEFETIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A efetiva 

posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do 

qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das 

despesas condominiais. 2. No caso vertente, é incontroverso que o 

embargante está sofrendo cobrança de duas cotas condominiais 

referentes a período anterior à entrega das chaves. 3. Embargos de 

divergência providos”. (Embargos de Divergência em Resp. Nº489.647-Rj 

(203/01754-3), Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data Do Julgamento: 

25 de novembro de 2009). De igual forma, quanto ao pedido de não 

negativação do nome da requerente, entendo que inexiste, neste 

momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o 

pedido for julgado improcedente, poderá proceder à negativação, com a 

devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se 

houver. Posto isso, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, 

devendo a parte requerida ser intimada para que suspenda 

provisoriamente as cobranças relativas ao contrato de promessa de 

compra e venda objeto da presente demanda, se abstenha de encaminhar 

o nome da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em 

relação aos contratos ora questionados, até o deslinde final da causa, 

bem como proceda com a suspensão da cobrança da taxa referente ao 

condomínio do imóvel sub judice; consoante requerido na inicial, sob pena 

de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) 

dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. 

No impulso, diante da manifestação expressa da parte autora quanto ao 

interesse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso 

I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 08/04/2020, às 

16h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo 

ato, cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003761-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETA DE MORAES LARA (AUTOR(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 Autos n.º 1003761-38.2020.8.11.0002 Vistos. Marieta 

de Moraes Lara propôs a presente ação declaratória de inexistência de 

debito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de 

urgência em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, 

pretendendo, liminarmente, que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia na unidade consumidora n°. 6/383571-7, no 

tocante às faturas encaminhadas pela requerida em dezembro de 2019 e 
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janeiro de 2020, uma vez que entende tratar-se de cobrança indevida. 

Outrossim, requer que a requerida se abstenha de incluir o nome da 

autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida à autora representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO 

RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS 

VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre 

concessionária fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em 

típica relação de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as 

normas de proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que 

merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que 

os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez que a requerida 

reúne melhores condições de comprovar a origem da cobrança. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 

300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de 

perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, o primeiro requisito resta demonstrado pelos documentos 

anexados à inicial, aos quais se aliam ao questionamento das faturas 

referentes aos meses de dezembro do ano de 2019 e janeiro de 2020, nos 

valores de R$ 1.611,98; R$ 980,43 e R$ 602,36, que destoam das demais 

cobranças, conforme documentos de Ids. 28888478, 288881473 e 

28888476. Destarte, considerando a discussão dos referidos débitos, 

entendo que maior rigor e cautela deve a concessionária requerida adotar 

para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento de 

energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, tenho 

que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida temerária. 

Tampouco há que se por em dúvida a presença do perigo de dano, pelo 

próprio fato da autora ficar sem energia elétrica, bem este essencial à 

vida, à saúde, ao bem estar e a própria dignidade da pessoa humana. 

Igualmente, entendo que não deve a requerida proceder com a inclusão do 

nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ante 

aos nefastos prejuízos que podem advir em razão da inscrição negativa 

em banco de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de 

levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. Sobre mais, 

tratando-se de lide que tem por base a declaração de inexigibilidade de 

fatura, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este 

aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o 

seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Deste modo, 

considerando a demonstração da probabilidade do direito e do perigo da 

morosidade, tenho que o pedido de tutela deve ser deferido. Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, formulado na exordial, pelo que 

requerida intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da respectiva unidade consumidora em relação às faturas 

questionadas, ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já 

ter suspendido, bem como para que se abstenha de incluir o nome da 

parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, tão 

somente em relação à dívida ora questionada, consoante requerido na 

inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 

20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil. No impulso, em que pese a manifestação expressa da 

parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 08/04/2020 às 17h00 a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Intime-se a autora 

pessoalmente, uma vez que representada pela Defensoria Pública. No 

mesmo ato, cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se por meio do Oficial de Justiça Plantonista, 

em razão da urgência da medida. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003837-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR APARECIDO SCOLARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA MELLO OAB - ES9714 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA VITOR QUEIROZ (REU)

WA INTERNATIONAL- IMOUVIN CORPORATION (REU)

CAMILA BELLIARD OLEINISKI (REU)

RENAN DA ROCHA GOMES BASTOS (REU)

GET MONEY HOLDING FINANCEIRA LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003837-62.2020.8.11.0002. Vistos. Victor 

Aparecido Scolari propôs a presente ação de rescisão contratual c/c 

ressarcimento das quantias pagas c/c indenização por danos morais e 

pedido de tutela antecipada em face de Wish Money Holdings, Renan da 

Rocha Gomes Bastos, Camila Belliard Oleiniski, WA International Imouvin 

Corporation e Sabrina Vitor Queiroz, aduzindo que a primeira requerida é 

uma Holding Business Americana que detém múltiplos negócios, 

especializada em tecnologia e desenvolvimento de plataformas blockchain. 

Nesse passo afirma que a primeira requerida, que se apresentou, a 

princípio, como um esquema promissor de investimentos, se revelou, em 

seguida, um esquema fraudulento, dentro de uma pirâmide financeira 

(Esquema de Ponzi). Sendo os demais requeridos responsáveis por 

captar investidores nas redes sociais, onde divulgavam a WISH MONEY 

como a “grande chance de mudar de vida” e de “colocar o seu dinheiro 

para trabalhar por você” o que levou o autor a acreditar no negócio e em 

uma rentabilidade realmente promissora. Entretanto, tal esquema veio a 

causar graves prejuízos financeiros a diversos consumidores 

investidores que foram enganados pelos réus, o que inclui o autor que 

aderiu aos planos ofertados pelos requeridos, investindo a quantia de USD 

14.770,00 (R$ 63.067,90), montante que está privado de utilizar. Destarte, 

requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado o 

bloqueio via BACENJUD nas contas dos requeridos, no valor de R$ 

63.067,90 (sessenta e três mil, sessenta e sete reais e noventa 

centavos), concernente ao valor principal investido. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

inaplicabilidade do CDC O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável 

à espécie. Isso porque a parte autora não é caracterizada como 

consumidora, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E 
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PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERSAS E DANOS. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. 

CDC. NÃO APLICAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 

DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não se insere na definição de 

consumidor, a teor do art. 2º do CDC, a pessoa física que adquire um 

plano de investimento, como franqueada, a fim de auferir lucro – pirâmide 

financeira. Logo, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, pois a relação posta em debate é civil, incidindo as normas 

do Código Civil. (...) (TJDF – 0049964-02.2014.8.07.0001, 4ª Turma Cível, 

Relator Arnoldo Camanho, Publicado no DJe 22/03/2017) Assim, não há 

que se falar em inversão do ônus da prova, considerando que este é 

direito garantido aos consumidores, conforme art. 6º, caput, do CDC. 

Portanto, a relação existente entre as partes deve ser analisada à luz do 

Código Civil, pelo que afasto a aplicação do CDC, e, por consequência, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova ao caso em comento, 

podendo, no momento do despacho saneador ser aplicada a teoria 

dinâmica do ônus da prova, conforme previsão do Código de Processo 

Civil. Da Liminar Trata-se de tutela antecipada em caráter incidental, com 

fundamento no art. 300 do CPC, formulada no bojo do processo em que se 

pretende a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos. A tutela 

antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes 

requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela 

antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, 

do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse passo, 

vislumbro 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 de bloqueio do valor 

alegadamente investido, refere-se à pretensão final da demanda, além de 

decorrer em consequências fáticas irreversíveis. Sobre o tema, Ernani 

Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em seus efeitos 

processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar 

reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de 

se voltarem as coisas ao estado anterior.” [1] Dessa sorte, 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. 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). 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 inicial. 

No impulso, em que pese a ausência de manifestação expressa da parte 

autora quanto ao seu interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), 

com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 13/04/2020, às 14h30 a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Novíssimos Perfis do Processo Civil 

Brasileiro, 1999, pág. 34.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002873-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002873-69.2020.8.11.0002. Vistos, 

Trata-se de “ação cominatória de obrigação de fazer com pedido 

expresso de tutela antecipada de extrema urgência” proposta por Diego 

da Costa e Silva em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa Central, 

sustentando, em síntese, que é beneficiário do plano de saúde fornecido 

pela ré por meio do contrato n. 704100134382370. Alega que está em 

acompanhamento ambulatorial ortopédico devido a quadro de 

cervicobraquialgia, lombociatalfia refratária ao tratamento clínico e 

mantendo quadro de dor persistente com limitação funcional, motivo pelo 

qual o médico que lhe acompanha solicitou os procedimentos cirúrgicos de 

denervação percutânea de faceta articular – por segmento; bloqueio 

neurolítico de nervos cranianos ou cervico-toracico; bloqueio neurolitico 

de plexo celíaco, simpático lombar ou torácico e cânulas para bloqueio 

com estímulo motor e sensitivo. Contudo, afirma que a junta médica da 

requerida indeferiu o procedimento de denervação percutânea de faceta 

articular – por segmento e do material cânulas para bloqueio com estímulo 

motor e sensitivo. Deste modo, requer a concessão de tutela de urgência 

para compelir a requerida a autorizar imediatamente os procedimentos 

cirúrgicos solicitados pelo médico, quais sejam: 1. DENERVAÇÃO 

PERCUTANEA DE FACETA ARTICULAR – POR SEGMENTO; e 4. CANULAS 

PARA BLOQUEIO COM ESTIMULO MOTOR E SENSITIVO, bem como os 

demais procedimentos já autorizados pela Junta Médica da Unimed na 

solicitação de 09/09/2019, sob pena de multa. Determinada a emenda da 

inicial no id. 28619780, manifestou-se no id. 28878263. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida a autora representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL - 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). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar os motivos da negativa ao procedimento. Deste modo, defiro a 
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inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de 

tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual 

depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, verifico 

que a relevância da fundamentação por meio dos relatórios e exames 

aportados aos autos (id. 28540014, 28539994, 28540007, 28878273); 

notadamente pela indicação clínica formulada pelo médico Dr. Camilo V. 

Nunes, ortopedia e traumatologia (CRM – 10280/MT), in verbis: PACIENTE 

EM ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL ORTOPÉDICO ESPECIALIZADO 

DEVIDO QUADRO DE CERVICOBRAQUIALGIA + LOMBOCIATALFIA 

REFRATÁRIA AO TRATAMENTO CLÍNICO E MANTENDO QUADRO DE DOR 

PERSISTENTE COM LIMITAÇÃO FUNCIONAL. Diante do referido quadro 

apresentado pelo autor, o médico ainda ressaltou: DEVIDO AO QUADRO 

ALGICO INCAPACITANTE E A LIMITAÇÃO LABORAL E DIÁRIA DO 

PACIENTE FOI SOLICITADO O PROCEDIMENTO MINIMAMENTE INVASIVO 

COMO TERAPIA DA DOR NA TENTATIVA DE AUXÍLIO AO TRATAMENTO 

CONSERVADOR. (ID. 28878273) Não obstante o quadro de saúde da parte 

autora denota-se que a parte requerida manifestou-se de forma 

desfavorável ao procedimento “denervação percutânea de faceta articular 

– por segmento” e aos materiais “cânulas para bloqueio com estímulo 

motor e sensitivo”, conforme relatório de id. 28539999. Assim, sendo 

indene de dúvida a necessidade de realização do procedimento pelo 

requerente, conforme devidamente constatado por laudo médico, não 

vislumbro a possibilidade de negativa de alguns procedimentos e materiais 

necessários para a convalescença da parte autora. Sobremais, fica claro 

o perigo de dano decorrente da demora da realização dos procedimentos 

em decorrência do quadro de dor persistente e limitação funcional, que 

inclusive resultou no afastamento do autor de suas atividades laborais, 

conforme laudo de id. 28878273. 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). A par do exposto, diante da 

urgência apontada, tenho como indevida a demora de resposta para 

liberação dos procedimentos, bem como a eventual negativa de cobertura 

dos procedimentos solicitados pela parte autora, considerando que 

incumbe ao médico que lhe assiste prescrever os procedimentos que 

melhor se afigurem ao seu tratamento, bem como o material necessário 

para sua realização, devendo 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, todos os procedimentos 

requisitados para tratamento da autora, 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 

imediatamente os procedimentos cirúrgicos solicitados pelo médico, quais 

sejam, 1. DENERVAÇÃO PERCUTANEA DE FACETA ARTICULAR – POR 

SEGMENTO; e 4. CANULAS PARA BLOQUEIO COM ESTIMULO MOTOR E 

SENSITIVO, bem como os demais procedimentos já autorizados pela Junta 

Médica na solicitação de 09/09/2019, e forneça todas as condições 

materiais para realizar todo o procedimento, sob pena de multa-diária de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada à 20 dias-multa, que fixo com fulcro no 

artigo 537, do Código de Processo Civil. No impulso, em que pese o 

desinteresse da parte autora na autocomposição, com fulcro no art. 334, 

caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

13/04/2020, às 14h00 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004078-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO GORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA DE SOUZA SILVA OAB - 837.670.021-91 (REPRESENTANTE)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-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: 1004078-36.2020.8.11.0002. Vistos. Arlindo 

Gorges propôs a presente ação de inexistência parcial de débito com 

pedido de antecipação de tutela em caráter liminar em face de Energisa 

Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, pretendendo, liminarmente, 

que a requerida suspenda a cobrança da fatura com valor de R$ 772,04 

(setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos), por entender 

indevida, bem como se abstenha de proceder com a suspensão dos 

serviços e que seja autorizado o pagamento da fatura referente ao mês 

de fevereiro/2020 no valor de R$ 321,30 (trezentos e vinte e um reais e 

trinta centavos). Outrossim, requer que a requerida se abstenha de incluir 

o nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida à autora representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO 

RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS 

VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre 

concessionária fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em 

típica relação de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as 

normas de proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, 
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Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que 

merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que 

os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez que a requerida 

reúne melhores condições de comprovar a origem da cobrança. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 

300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de 

perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, o primeiro requisito resta demonstrado pelos documentos 

anexados à inicial, aos quais se aliam ao questionamento da fatura 

referente ao mês de fevereiro de 2020, no valor de R$ 772,04, a qual 

apresenta a informação “conta refaturada” (id. 28973091), cujo valor 

destoa das demais cobranças, conforme extratos anexados à exordial (id. 

28971770). Sobremais, denota-se que a parte autora já havia recebido 

uma fatura referente ao mês de fevereiro/2020, esta no valor de R$ 

321,30, a qual considera devida, conforme id. 28971790. Destarte, 

considerando a discussão dos referidos débitos, entendo que maior rigor 

e cautela deve a concessionária requerida adotar para que não proceda 

com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até 

que se cristalize o valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão 

dos serviços de energia é medida temerária. Tampouco há que se por em 

dúvida a presença do perigo de dano, pelo próprio fato da autora ficar 

sem energia elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a 

própria dignidade da pessoa humana. Igualmente, entendo que não deve a 

requerida proceder com a inclusão do nome da autora nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, ante aos nefastos prejuízos que podem 

advir em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a 

declaração de inexigibilidade de fatura, mostra-se descabido exigir da 

parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Deste modo, considerando a demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da morosidade, tenho que o pedido de 

tutela deve ser deferido. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, formulado na exordial, devendo a parte autora depositar em juízo 

o valor referente à primeira fatura encaminhada pela requerida (id. 

28971790), bem como determino seja a requerida intimada para que 

suspenda a cobrança da fatura eventual de id. 28973091; se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da respectiva unidade 

consumidora em relação às faturas questionadas, ou que proceda com o 

seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, e se abstenha de 

incluir o nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, tão somente em relação à dívida ora questionada, consoante 

requerido na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do 

Código de Processo Civil. No impulso, em que pese a manifestação 

expressa da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 13/04/2020 às 15h30 a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No 

mesmo ato, cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005459-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCOS NASCIMENTO CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL VIANA MARQUES OAB - MT26581/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DOS REIS MELO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005459-16.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

CARINA PEREIRA DOS SANTOS, MARCOS NASCIMENTO CORREIA REU: 

DAVID DOS REIS MELO Vistos, Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento 

e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a 

produção da prova. Da multa Designada audiência de conciliação, esta 

ocorreu conforme Id. 22405185, ocasião em que a parte autora não 

compareceu, motivo pelo qual o requerido pugnou pela aplicação da multa 

prevista no art. 334, § 8º do CPC. Da análise dos autos verifico que antes 

que ocorresse a audiência de conciliação designada nos autos à tentativa 

de citação restou frustrada (ids. 21994553 e 22390843), fato este que 

motivou a parte autora a não comparecer a audiência de conciliação. 

Assim, verificado que o não comparecimento da parte autora ocorreu por 

motivo justificado, inviável a aplicação da multa prevista no art. 334, §8º do 

CPC, motivo pelo indefiro o pedido formulado pelo requerido. Da 

impugnação a justiça gratuita A parte requerente impugna o pedido de 

justiça gratuita formulado pelo requerido, sob o argumento de ele é 

empresário e não há comprovação da alegada hipossuficiência. Pois bem. 

Apenas para elucidar a “quaestio juris”, há de não se perder de vista que, 

uma vez deferido o benefício da gratuidade da justiça, poderá a parte 

contrária impugná-lo, demonstrando que o beneficiário possui renda 

suficiente para o custeio da lide. Nos termos do artigo 98, caput, do CPC, 

para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, basta a assertiva do 

interessado de que não possui condições financeiras de arcar com as 

custas, as despesas processuais e honorários advocatícios. Todavia, a 

aludida declaração não tem presunção “iuri et iuri” (absoluta), mas apenas 

presunção “iuri tantun” (relativa), ou seja, poderá existir indícios em que a 

declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. A propósito, colaciono jurisprudência 

do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 

declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, 

implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado 

entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado.(...)” (STJ AgRg no Ag 

957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008) O artigo 5º, inciso LXXIV da 
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Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos 

como pressuposto para a concessão do benefício ora analisado. Com 

efeito, vejo que inexistem provas de que embargante se encontra na 

situação a que se refere o artigo 98 do CPC. Isso porque, em consulta ao 

sistema INFOJUD, o qual possui o mesmo banco de dados da Receita 

Federal verifiquei que o requerido informou em sua declaração de imposto 

de renda exercício de 2019 possuir uma quantia considerável de valores 

em espécie. Soma-se a isso o fato do autor ser empresário detentor de 

quotas sociais da empresa David Mello Escola de Culinária Ltda., motivo 

pelo qual não é crível a alegação do requerente de que não possui 

condições de arcar com as custas do processo, sendo certo que diante 

de tais constatações, não nos resta outra conclusão senão de que ele 

possuía e possui condições financeiras de arcar com as eventuais custas 

e despesas do processo. Esses fatos, só por si, se apresentam como 

prova hábil para elidir a gratuidade postulada, haja vista que o benefício 

está vinculado à prova efetiva da hipossuficiência, o que inexiste na 

espécie. Com efeito, não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem 

condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que 

realmente necessitam. Esta interpretação, conforme o texto constitucional, 

não ofende ao disposto no art. 98 do CPC, já que deve ser interpretado à 

luz do inc. LXXIV, do art. 5º, da Constituição da República. A corroborar, 

colho o seguinte aresto: “IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – 

DECISÃO QUE MANTEVE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS – 

DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A PARTE TEM POSSIBILIDADE DE 

ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE POBREZA E MISERABILIDADE – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 

4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, 

merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que 

em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o 

abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão 

da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Tendo a parte 

demonstrado cabalmente a capacidade financeira do beneficiário da 

justiça gratuita para atender às custas e despesas processuais, a 

revogação do aludido benefício é medida que se impõe.”[1] Portanto, 

deixando o requerido de demonstrar, de modo satisfatório, a 

impossibilidade financeira de suportar eventuais custos e as despesas 

processuais, através de documentos idôneos, a impugnação à gratuidade 

há de ser acolhida. Posto isso, indefiro o pedido justiça gratuita formulado 

pelo requerido. Do pedido contraposto Considerando que a nova 

sistemática processual não prevê a possibilidade de formulação de pedido 

contraposto no procedimento comum, como sois o presente caso, deixo 

de considerar o pedido em questão formulado em contestação para todos 

os fins de direito. Dos pontos controvertidos A partir dos autos e tendo em 

vista a natureza da ação, fixo os seguintes pontos controvertidos sobre 

os quais incidirão a prova: a) se o requerido ofendeu/constrangeu os 

autores; b) se houve ofensas verbais recíprocas entre as partes; c) se o 

requerido realizou postagens em desfavor da parte autora em sites e 

redes sociais; d) se a geladeira vendida pela parte autora ao requerido 

apresentava algum vício e, e) se os fatos ensejaram danos morais e os 

seus respectivos valores. Diante da natureza da controvérsia, defiro a 

produção de prova oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Por fim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14/04/2020, às 17:00 horas. Desde já 

fica os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever de 

informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, 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 autora informar 

a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. Intimem-se todos. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, Ap, 87262/2013, Des. Carlos 

Alberto Alves Da Rocha, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 

27/11/2013, Data da publicação no DJE 06/12/2013.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003717-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETH LACERDA DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIANA CORREA BAIA OAB - MT21842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO NASCIMENTO ROCHA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003717-87.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARLETH LACERDA DE ABREU REU: JOSE AUGUSTO NASCIMENTO 

ROCHA Vistos, Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento 

antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma 

vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para 

formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e 

organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção 

da prova. Não havendo outras questões preliminares a serem apreciadas 

ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, 

passando a sua instrução. Dos pontos controvertidos Com efeito, passo a 

fixar os pontos controvertidos: a) o exercício anterior da posse pela 

requerente; b) a ocorrência de esbulho possessório; c) se alegada posse 

exercida pelo requerido é de boa-fé. Diante da natureza da controvérsia, 

defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, 

devendo as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar rol de 

testemunhas (§4º, art. 357, CPC), salientando que a parte requerida já 

apresentou seu rol no id, 12520226, página 13. Indefiro o depoimento 

pessoal da requerente, uma vez que as suas declarações já foram 

delineadas na fase postulatória. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23/04/2020, às 14:00 horas. 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 as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010609-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANA APARECIDA MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010609-12.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

JEOVANA APARECIDA MOREIRA DA SILVA EXECUTADO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de 

impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada, sob a 

alegação de excesso de execução nos cálculos apresentados pela 

exequente no tocante a multa astreinte, conforme petição de id. 21069735. 

Devidamente intimada a esse respeito, a parte exequente aduziu 

preclusão do direito de questionar o valor da multa astreinte, pois tal 

matéria já teria sido resolvida no cumprimento provisório associado n. 
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1000809-23.2019.811.0002. Os autos vieram conclusos. É o necessário. 

Decido. Como de conhecimento, a impugnação ao cumprimento de 

sentença vem positivada no artigo 525 do Código de Processo Civil, sendo 

certo que o excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias 

que podem ser por ela discutidas. Logo, levando em conta que é 

justamente este o fato ensejador da presente medida, passo a apreciar o 

pedido nela contido. Nesse compasso, a despeito da alegação de 

preclusão quanto ao valor da multa astreinte deduzido pela exequente, 

vejo não haver impedimentos para a reanálise da matéria. Isso porque, a 

multa astreinte pode ser modificada até mesmo de ofício quanto se tenha 

tornado excessiva (art. 537, § 1º, inciso I, CPC), sem que isso transgrida o 

instituto da coisa julgada material, conforme entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, senão vejamos: “A multa poderá, mesmo depois de 

transitada em julgada a sentença, ser modificada, para mais ou para 

menos, conforme seja insuficiente ou excessiva. O dispositivo indica que 

o valor da astreinte não faz coisa julgada material, pois pode ser revista 

mediante a verificação de insuficiência ou excessividade. O excesso a 

que chegou a multa aplicada justifica a redução” (STJ – 3ª T., Resp 

705.914, Min. Gomes de Barros, j. 15.12.05, DJU 06.03.06). Precedentes: 

STJ – 5ª T., Resp 708.290, Min. Arnaldo Esteves, j. 26.06.2007, DJU 

06.08.07; STJ-RDDP 58/111 (4ª T., Resp 785.053); RT 905/267 (TJSP, AP 

990.10.287520-2). Assim, embora a executada não tenha suscitado 

excesso de execução da multa astreinte na ação de cumprimento 

provisório da decisão liminar associado, é certo que a multa não pode se 

transformar em um instrumento de enriquecimento ilícito, em especial 

porque seu escopo primordial é compelir o devedor ao cumprimento da 

obrigação de fazer ou não fazer estabelecida e não necessariamente a 

obtenção fácil de valores pela parte demandante. Nesse compasso, 

observo que realmente há excesso de execução quanto ao valor da multa 

astreinte. Senão vejamos: A decisão liminar determinou que a executada 

se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora da exequente, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Dessa 

decisão a executada foi intimada em 06.12.2018 (id. 16944055), contudo 

em 21.12.2018 houve a suspensão arbitraria de energia. Em 02.01.2019 a 

exequente notificou nos autos a suspensão e requereu a majoração da 

multa para R$ 2.000,00, o que foi atendido em 08.01.2019, conforme 

decisão de id. 17284781. Dessa decisão a executada foi intimada em 

10.01.2019 (id. 17310712). Na petição de id. 17550636 a exequente 

informou o restabelecimento da energia no dia 02.01.2019, ou seja, antes 

mesmo da prolação da decisão que majorou a multa astreinte e da 

intimação da executada. Ou seja, no período de descumprimento da liminar 

apenas a multa diária de R$ 500,00 é que estava em vigência, dai porque 

não poderia a exequente promover a execução considerando o valor de 

R$ 2.000,00 que somente chegou ao conhecimento da executada depois 

que já estava restabelecido o fornecimento de energia. Desta forma, pelos 

13 dias de suspensão da energia tem-se uma multa diária total de R$ 

6.500,00 e não o montante de R$ 26.000,00. Dito isto, reconheço o 

excesso de execução no valor de R$ 21.912,99 (vinte e um novecentos e 

doze reais e noventa e nove centavos) e, para alcançar o referido valor, 

levei em consideração o valor inicial da execução (R$ 33.588,64), menos o 

valor da multa (R$ 6.500,00) e o valor do dano moral apurado no cálculo 

de id. 26888797 (R$ 5.175,65). Outrossim, considerando a existência de 

penhora no rosto dos autos no valor de R$ 14.622,58 proveniente dos 

autos n. 0043994-78.2012.811.0001 em trâmite perante o Juizado Especial 

Cível de Cuiabá e o pedido de reserva de 30% do valor devido à 

exequente formulado por sua patrona, que veio acompanhado do 

respectivo contrato de prestação de serviços, o valor exequendo deverá 

ser distribuídos da seguinte forma: R$ 675,09 – honorários sucumbenciais: 

a ser destinado à patrona da exequente; R$ 3.300,16 – 30% do saldo 

remanescente do valor exequendo de R$ 11.675,65: a ser destinado à 

patrona da exequente; R$ 7.700,40 – saldo remanescente: a ser 

transferido para os autos n. 0043994-78.2012.811.0001 em trâmite 

perante o Juizado Especial Cível de Cuiabá. Preclusa a presente, 

expeça-se alvará dos valores acima em favor da patrona da exequente e 

a transferência ao Juizado Especial Cível de Cuiabá, devendo o saldo que 

remanescer na Conta Única ser destinado à executada. Após, venham-me 

os autos conclusos para extinção em virtude do adimplemento da dívida. 

Cumpram-se. Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005759-80.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY REU: IDAZA DISTRIBUIDORA DE 

PETROLEO LTDA Vistos, REDE DE POSTO DA HORA LTDA. oferece a 

presente ação de oposição em face de IDAZA DISTRIBUIDORA DE 

PETROLEO LTDA. e ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY, relativamente ao 

processo associado nº 1005759-80.2016.8.11.0002 no qual os opostos 

litigam por meio de ação de despejo a posse do imóvel comercial, objeto de 

locação (posto de gasolina), situado à Av. Presidente Eurico Gaspar 

Dutra, n. 835, Bairro Pirineu, nesta Comarca, o qual, no entanto, afirma a 

opoente lhe pertence, também a título de relação locatícia. Sustenta, em 

síntese, a opoente que em 01.11.2015 firmou com a oposta Idaza um 

contrato de sublocação do aludido imóvel comercial (posto de gasolina) 

para vigorar até 01.11.2020, promovendo benfeitorias no imóvel, com 

expressa autorização dos opostos, e incrementando as vendas, com isso 

valorizando o ponto comercial, bem como realizou o pagamento adiantado 

de dois anos de aluguel. Todavia, em 07.04.2017 foi retirado do imóvel em 

virtude da ação de despejo associada a presente movida pelo oposto 

Antônio em face da oposta Idaza, cuja ação aduz ser uma “armação 

processual” arquitetada pelos opostos. Nesse caminho, narra que seu 

sócio proprietário, Sr. Tadeu Melo Ramos, foi empregado da oposta Idaza 

por mais de 15 anos, tendo sido demitido sumariamente e sem justa causa 

após ter tomado conhecimento de várias irregularidades na empresa 

Idaza, e, a partir de então, passou a ser perseguido implacavelmente pela 

oposta Idaza, “como, por exemplo, com a majoração dos preços dos 

produtos vendidos ao Opoente, e agora com o seu despejo do posto em 

questão por puro sentimento de vingança” (sic). Afirma que a ação de 

despejo associada se trata de lide simulada, pois mesmo o oposto Antônio 

tendo conhecimento de que havia uma sublocação à empresa opoente, 

ajuizou a ação de despejo sem dar conhecimento à opoente e também não 

requereu a sua intimação para intervenção no processo, como determina 

o art. 59, § 2º, da Lei do Inquilinato, o que torna nulo de pleno direito o 

processo de despejo, no qual, inclusive, os opostos firmaram acordo, 

transacionando sobre direito da opoente, como se a eles pertencesse, o 

que revela fraude processual e o cinismo dos opostos. Destaca que o 

imóvel atualmente está sendo utilizado pelo oposto Antônio, o que fortifica 

sua tese jurídica de que a ação de despejo teve como fim único e 

exclusivo a retomada da posse do imóvel e do ponto comercial pelos 

opostos, sem nada pagar por isso, razão pela qual requer seja aplicada as 

penas cabíveis ao caso. No mérito propriamente dito, afirma que em 

01.11.2015 firmou com os opostos os contratos de locação e sublocação 

do imóvel em questão, com vigência até 01.11.2020, sendo estabelecida 

uma parceria comercial com a oposta Idaza, cuja bandeira colocou no 

posto sublocado, a qual lhe venderia os seus produtos a preços 

equivalentes aos ofertados aos postos bandeira branca. Contudo, após a 

demissão do Sr. Tadeu, a oposta Idaza passou a praticar preços 

abusivos, inviabilizando a competição da opoente no mercado, o que levou 

ao rompimento da parceria e como não havia nenhuma obrigação 

contratual, a opoente retirou a bandeira Idaza do posto e passou a adquirir 

produtos de outras distribuidoras a preços competitivos. Assevera que 

sua conduta não constituiu nenhuma infração contratual, pois inexiste 

cláusula que assegure a manutenção da bandeira Idaza, mas sim que 

possibilite a alteração, substituição, troca da marca ou quaisquer sinais 

distintivos dos produtos e serviços prestados no posto de gasolina, razão 

pela qual o contrato de locação não poderia ser rescindido pelo oposto 

Antônio sob a alegação de retirada da bandeira Idaza, tampouco o 
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contrato de sublocação, o que garante a opoente o direito de ser restituída 

na posse do imóvel. Pontua, ainda, que o suposto contrato de 

fornecimento de produto pela Idaza apresentado na inicial de despejo pelo 

oposto Antônio não possui qualquer relação com a presente lide, pois diz 

respeito a outro posto de gasolina localizado em Jangada-MT, não 

servindo, portanto, de suporte para justificar a manutenção da bandeira 

Idaza na relação sub judice. Aduz, outrossim, que é vedada a rescisão de 

contrato de locação de imóvel comercial por denúncia vazia, ainda que 

mediante o pagamento de multa pelo locador, à vista da previsão legal no 

art. 4º da Lei do Inquilinato, o que impõe seja julgada improcedente a ação 

de despejo aforada pelo oposto Antônio e restituída a posse do imóvel à 

opoente. No entanto, destaca que ainda que fosse possível a rescisão 

imotivada, isso garante a opoente o direito a indenização completa por 

perdas e danos compreendida em lucro cessante, fundo de comércio, 

rescisão trabalhista dos funcionários que trabalhavam no posto, custos 

com transportes de móveis e combustíveis, antecipação do aluguel e multa 

contratual, além do direito de retenção, tendo em vista que as cláusulas 

contratuais e a legislação caminham nesse sentido. Assim, feitas essas 

considerações, requereu ao final seja julgada procedente a presente ação 

para condenar os opostos ao pagamento de perdas e danos pela litigância 

de má-fé em razão da utilização de lide simulada, quer seja, ação de 

despejo associada; seja declarada a nulidade da ação de despejo por 

descumprimento do art. 59, § 2º, da Lei n. 8.245/91; que não houve 

descumprimento do contrato de sublocação e de locação que ampara a 

ação de despejo; que seja reconhecida a vedação de rescisão de 

contrato de locação de imóvel comercial por meio de denúncia vazia e, por 

conseguinte, que seja reconhecido o direito da opoente de continuar com 

a relação locatícia, mantendo em pleno vigor o contrato de sublocação 

firmado em 01.11.2015, com a restituição do imóvel em testilha em seu 

favor. Ainda, pugnou pela condenação dos opostos ao pagamento de 

lucros cessantes; reembolso das indenizações trabalhistas; despesas 

com frete e 07 meses de aluguel pago adiantado. Subsidiariamente, para a 

hipótese de indeferimento da manutenção da relação locatícia, pugnou 

pela condenação dos opostos ao pagamento de perdas e danos, quais 

sejam: indenizações trabalhistas; despesas com frete; 07 meses de 

aluguel; multa contratual, mais fundo de comércio. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 10412745 a 10418209. O requerido Antônio Marcos 

Rachid Jaudy apresentou contestação no id. 11152283, suscitando 

preliminar de impugnação ao valor da causa; carência da ação por 

ilegitimidade ativa e passiva e inadequação da via eleita. No mérito 

sustentou que a ação de despejo não se trata de lide simulada, sobretudo 

porque contém todos os requisitos legais, destacando ainda que não 

houve a inclusão da opoente naquela lide por se tratar de parte ilegítima. 

Afirma, outrossim, que no dia 23.09.2016 tomou conhecimento de que o 

seu empreendimento locado à Idaza estava sem marca de qualquer 

distribuidora, passando o posto a ostentar “bandeira branca”, ou seja, sem 

pertencer a qualquer rede conhecida e tradicional, o que viabiliza a 

compra de combustível de qualquer refinaria e traz consigo a “fama de 

vender produtos de má-qualidade”. Diante disso, entendeu o contestante 

que manter seu posto locado sem bandeira comprometeria a credibilidade 

perante seus consumidores, em total desprestígio do ponto comercial, 

razão porque notificou à locatária Idaza para que adotasse todas as 

medidas no sentido de retomar o posto locado para a bandeira Idaza, 

porém sem êxito. Aduz que notificou novamente a locatária Idaza 

informando sobre a rescisão antecipada do contrato, bem como 

comunicou que realizaria o pagamento da multa rescisória, o que, contudo, 

também não surtiu os efeitos desejados, motivando a propositura da ação 

de despejo. Afirma que somente depois de 01 ano e 06 meses de 

proposta a ação de despejo é que as partes formalizaram um acordo, 

quando a oposta Idaza demonstrou que a retirada da bandeira do posto 

ocorreu por culpa exclusiva da opoente. Sustenta ter havido infração 

contratual na medida em que a locatária Idaza estava autorizada apenas e 

tão somente a efetuar a alteração, substituição ou simplesmente a troca 

da marca, e não retirar a bandeira do posto, como procedeu a opoente, o 

que justifica a rescisão imotivada do contrato de locação, nos termos do 

art. 59, § 1º, inciso VIII, da Lei do Inquilinato. Por fim, insurgiu em face da 

pretensão de perdas e danos, sob o argumento de que inexiste nexo de 

causalidade entre o contestante/oposto e o sublocatário que justifique a 

cobrança postulada pela opoente em seu desfavor, bem como do pedido 

de indenização do fundo do comércio para o que entende necessário o 

preenchimento dos requisitos exigidos para a ação de renovação 

compulsória, o que não se verifica no presente caso, especialmente 

porque a relação locatícia entre o opoente e a oposta Idaza perdurou por 

prazo inferior a 02 anos. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Juntou documentos. A requerida Idaza Distribuidora de Petróleo 

Ltda. apresentou contestação no id. 11156285, que veio instruída de 

documentos, impugnando inicialmente o valor atribuído à causa. Após, 

aduziu preliminar de carência da ação. No mérito sustentou a inexistência 

de lide simulada, pois o opoente, depois de cumprida a ordem de despejo, 

não integrou a lide da ação de despejo como assistente, tampouco 

apresentou recurso, tendo apenas intentado uma ação em face da oposta 

Idaza, na qual informou a rescisão do contrato de sublocação e de 

locação. Narra, ainda, que o sócio administrador da opoente, Sr. Tadeu 

Ramos Melo, foi empregado da contestante por aproximadamente 15 anos, 

sendo demitido em 30.06.2016 e após dois meses desse fato, a empresa 

opoente deixou de adquirir produtor da marca Idaza e passou a adquirir 

produtos de distribuidoras diversas. Diante disso, aduz que tomou 

conhecimento da alteração da situação cadastral junto a Agência 

Nacionao de Petróleo e Gás Natural, onde o posto em testilha de bandeira 

Idaza passou para bandeira Branca, razão porque solicitou a opoente que 

retornasse seu status de bandeira IDAZA, sob pena de consolidar o 

inadimplemento contratual, ao que a opoente, em resposta, apenas alegou 

que desconhecia a existência de contrato de exclusividade e que não 

tinha a obrigação de manter a bandeira Idaza no seu posto revendedor. 

Descreve que a despeito da negativa da opoente, houve descumprimento 

contratual, pois a cláusula eleita pela opoente para justificar sua conduta 

apenas permite efetuar a alteração, substituição ou simplesmente trocar a 

marca, e não deixar o posto com bandeira branca, razão porque entende 

a propositura da ação de despejo não pode ser dita como temerária ou 

simulada. Ao final, insurge em face da pretensão indenizatória a título de 

lucro cessante e fundo de comércio, requerendo, por fim, a improcedência 

dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou impugnação às 

contestações no id. 11724646. Na decisão de id. 16708222 o valor da 

causa foi retificado, o que motivou o recolhimento da diferença das custas 

processuais pela parte opoente (id. 16907535). No id. 19304051 consta o 

despacho saneador. Na ocasião as demais preliminar foram afastadas, 

fixados os pontos controvertidos e determinada a produção da prova oral. 

Do saneador, a parte opoente pugnou por esclarecimento a teor do 

disposto no § 1º, do art. 357, do CPC, o que foi atendido na decisão de id. 

19618405. Durante a instrução processual foram inquiridas três 

testemunhas, conforme termo de audiência de id. 20718265. A opoente 

apresentou suas alegações finais no id. 21281095. A oposta Idaza 

apresentou suas derradeiras considerações no id. 21282604 e o oposto 

Antônio no id. 21286045. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. De entrada, registro que diante da possibilidade de julgamento 

simultâneo da ação de despejo e desta oposição, passo à prolação de 

sentença de ambas as demandas em uma única peça processual a ser 

lançada em ambos os processos. Porém, conheço primeiro da oposição 

por se tratar de questão prejudicial à ação de despejo (art. 686/CPC). 

Sobre o assunto compete trazer a baila julgado do Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ANULATÓRIA. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. REGISTRO 

IMOBILIÁRIO. OPOSIÇÃO. ADJUDICAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. BOA-FÉ. 

(...) 4. Conforme a estrita técnica processual, quando um terceiro 

apresenta oposição, pretendendo a coisa ou o direito sobre o que 

controvertem autor e réu, antes da audiência, ela correrá simultaneamente 

à ação principal, devendo ser julgada pela mesma sentença, que 

primeiramente deverá conhecer da oposição, dado o seu caráter 

prejudicial. (...) (STJ - REsp 1221369/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 30/08/2013) Da oposição 

Trata-se de oposição oferecida por Rede de Postos da Hora Ltda. em face 

de Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda. e Antônio Marcos Rachid Jaudy, 

visando, em síntese, a retomada da posse do imóvel comercial (posto de 

gasolina) situado à Av. Presidente Eurico Gaspar Dutra, n. 835, Bairro 

Pirineu, nesta Comarca, que é objeto da ação de despejo associada n. 

1005759-80.2016.811.0002, pelo fato de a indigitada ação de despejo não 

ter atendidos os regramentos legais e por não ter havido descumprimento 

do contrato de sublocação e de locação por parte do opoente. Pois bem. 

Inicialmente passarei a análise acerca de eventual infração contratual da 

opoente, consistente na retirada da bandeira Idaza do posto de gasolina 

objeto da lide. Nesse caminho, o contrato de locação firmado entre o 

oposto Antônio, locador e proprietário do imóvel, e a oposta Idaza, 

locatária, contém autorização expressa assegurando a alteração, 

substituição ou troca da bandeira/marca do posto. A saber: “8.2. Durante 
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o prazo de vigência do presente contrato fica assegurado o direito da 

IDASA, ou quem lhe vier a suceder de efetuar a alteração, substituição ou 

simplesmente a troca de marca e ou quaisquer outros sinais distintivos de 

comercialização dos produtos e serviços objetos do presente instrumento, 

comprometendo-se a LOCADORA em acatá-los, desde já autorizando 

sejam procedidas as necessárias adaptações visuais no Posto de 

Serviços.” (id. 10417757 – p. 05) Já o contrato de sublocação firmado pela 

Idaza, locatária, com a opoente, traz na cláusula 7.2 a literalidade da 

cláusula acima descrita (id. 10417782 – p. 4). Vê-se, pois, que a 

disposição contratual é categórica ao possibilitar apenas a alteração, 

substituição e troca da marca de produtos e serviços, o que, em outras 

palavras, indica a necessidade de haver sinal identificador no posto de 

gasolina quanto à origem dos produtos e serviços prestados no local. Não 

poderia, assim, o imóvel objeto da locação ficar sem um marca de 

identificação, ou seja, um posto com “bandeira branca”. A despeito disso, 

a prova colhida nos autos indica que a opoente, sem justo motivo, 

promoveu a retirada da bandeira Idaza do posto locado, deixando o imóvel 

sem sinal visual de identificação, e isso se extrai das notificações 

promovidas pelo oposto Antônio à oposta Idaza, na qual ele menciona que 

o posto estava com “bandeira branca” (id. 10417803); na notificação da 

Idaza à opoente, inclusive consta alteração para bandeira branca em 

25.08.2016 junto a ANP (id. 11171870), bem como da prova oral, senão 

vejamos: A testemunha Fabiana disse que trabalha para a oposta Idaza e 

que à época o oposto Antônio era quem administrava o posto em questão 

com a bandeira Idaza, o qual sublocou o local para o Tadeu, sócio da 

opoente; disse que esse contrato de sublocação também era para a 

utilização da bandeira Idaza, porém a opoente descumpriu o contrato e 

retirou a bandeira do posto, que passou a ser bandeira branca. Pontou, 

também, que Tadeu era funcionário da Idaza e proprietário da Rede de 

Posto da Hora, e que mesmo sendo gestor administrativo da Idaza, locou o 

posto de gasolina em questão para sua própria empresa. Afirmou que 

houve uma decisão abrupta por parte da família Idaza e Tadeu foi demitido 

sem justa causa; disse que esse fato não afetou a forma de venda de 

produtos à opoente, pois a oposta Idaza manteve o preço diferençado, a 

menor, mesmo depois que Tadeu saiu da empresa. Aduziu, contudo, que 

quando a opoente passou a ser bandeira branca, houve uma 

diferenciação no preço, pois não havia como manter o mesmo valor para 

quem tem bandeira e para quem não tem bandeira. Disse que a partir 

desse momento a opoente não mais comprou da Idaza. A testemunha 

Lucio afirmou que tem conhecimento da localização do posto em testilha, o 

qual sempre utilizou a bandeira Idaza, porém em 2016 ou 2017 todos os 

paneis de identificação do posto foram retirados. Disse que o posto ficou 

sem bandeira, o que motivou a testemunha a parar de abastecer no local, 

pela falta de credibilidade do produto comercializado. Não há dúvidas, 

portanto, quanto à conduta da opoente de retirar a bandeira Idaza e 

passar a atuar no seguimento como “bandeira branca”. Esse 

comportamento, salvo melhor juízo, representa ofensa às normas 

contratuais, pois embora não haja cláusula contratual expressa de 

exclusividade dos produtos Idaza, não poderia o posto, por outro lado, 

ficar sem qualquer sinal identificador (bandeira branca). Embora a opoente 

justifique sua conduta na alegação de que houve majoração dos preços 

dos produtos lhes vendidos pela Idaza, o que a colocava em situação de 

desvantagem comercial, é certo que descurou de comprovar seus 

argumentos, ônus que lhe incumbia. Isso porque, de acordo com nossa 

sistemática processual, quem alega determinados fatos em seu benefício 

tem o dever de comprová-los, não bastando à singela alegação de que 

não houve impugnação específica pela parte contrário, muito menos no 

presente caso em que os opostos defenderam a legalidade de suas 

condutas de retomada do imóvel em cláusula contratual, emergindo disso o 

dever processual da opoente de comprovar que a retirada da bandeira 

tinha lastro plausível. Contudo, a testemunha Fabiana informou que os 

preços foram mantidos mesmo após demissão do Sr. Tadeu da empresa 

Idaza. Outrossim, a opoente não colacionou na exordial nenhuma nota 

fiscal indicando o valor praticado pela Idaza antes da retirada da bandeira 

e o ofertado em momento posterior para que se pudesse ter uma mínima 

compreensão da desvantagem comercial sofrida. Afora isso, em 

memoriais finais, ou seja, a destempo, junta uma peça de defesa 

apresentada pela Idaza em outro processo, fora do contexto destes 

autos, pretendendo seja utilizado como “confissão” nestes autos, ao 

arredio da norma processual. Assim, não há como negar que a opoente 

faltou com seu dever contratual. Impende agora verificar se essa falta 

constituiu infração contratual capaz de ensejar a rescisão do contrato de 

locação e o manejo da ação de despejo associada. Pois bem. O oposto 

Antônio propôs a ação de despejo associada fundamentando-a no 

descumprimento de cláusula contratual, o que seria causa de rescisão 

antecipada do contrato de locação firmado com a Oposta Idaza. Nesse 

quadrante, a Lei do Inquilinato dispõe em seu art. 9º as hipóteses que a 

relação locatícia pode ser desfeita, dentre elas a prática de infração legal 

ou contratual. A saber: Art. 9º A locação também poderá ser desfeita: I - 

por mútuo acordo; II - em decorrência da prática de infração legal ou 

contratual; III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais 

encargos; IV - para a realização de reparações urgentes determinadas 

pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a 

permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a 

consenti-las. Segundo a melhor doutrina, nem seria necessário que a Lei 

do Inquilinato estabelecesse estas hipóteses, pois o direito de resolver o 

contrato, diante do inadimplemento de obrigação de uma das partes, está 

assegurado no art. 475 do Código Civil, sendo inerente aos contratos 

bilaterais, entre os quais se relaciona a locação[1]. No caso versando, 

ambos os contratos – locação e sublocação – contém cláusula rescisória 

que prevê o desfazimento do negócio jurídico, de forma antecipada e de 

pleno direito, independentemente de notificação, na hipótese de 

inadimplemento de qualquer das obrigações contidas no contrato. À vista 

dessas ponderações, tem-se que o oposto Antônio utilizou-se da via 

processual adequada para salvaguardar seu direito, pois ao entender que 

houve violação de cláusula contratual consistente na retirada da bandeira 

Idaza e, especialmente, manutenção de bandeira branca no posto, 

manejou a ação de despejo associada n. 1005759-50.2016.811.0002. 

Disso decorre também a inaplicabilidade do preceito do art. 4º da Lei do 

Inquilinato[2] no presente caso, pois não estamos diante de um caso de 

denúncia vazia ou de total impossibilidade do locador de reaver o imóvel 

alugado durante o prazo da locação. Como dito, a ação de despejo é 

alicerçada em descumprimento de obrigações contratuais, e para isso 

tanto a Lei do Inquilinato como o Código Civil autorizam a rescisão 

antecipada do contrato de locação, que tem por consequência a retomada 

do imóvel locado por meio da ação de despejo (art. 5º da Lei do 

Inquilinato[3]). Assim, e considerando que a opoente descumpriu cláusula 

contratual prevista no contrato de locação, replicada no contrato de 

sublocação, ao deixar o posto de gasolina locado com “bandeira branca”, 

ou seja, sem nenhum sinal identificador dos produtos e serviços 

comercializados no local, o que notoriamente macula a imagem de um 

posto, deu azo à propositura da ação de despejo associada. Nestes 

termos, a retirada da posse do imóvel por meio da propositura de ação de 

despejo afigura-se legítima e, por conseguinte, não autoriza a opoente a 

ser reintegrada no imóvel, mesmo porque a liminar deferida naqueles autos 

ainda encontra-se hígida, sem qualquer alteração. Não olvido, contudo, 

que na aludida ação de despejo o oposto Antônio deixou de mencionar a 

existência da sublocação do imóvel à opoente, muito embora dela tivesse 

conhecimento e com ela consentido, segundo urge das declarações das 

testemunhas Rafaela e Fabiana. Nesse ponto, aduz a opoente haver 

nulidade do processo de despejo por falta de sua ciência, consoante 

determinada o art. 59, § 2º, da Lei do Inquilinato, in verbis: § 2º Qualquer 

que seja o fundamento da ação dar-se-á ciência do pedido aos 

sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. De 

fato, intentada a ação de despejo, por qualquer que seja o seu 

fundamento, deve o locador dar ciência da mesma ao sublocatário legítimo 

e consentido, dando-lhe oportunidade de ingressar na relação processual 

como assistente litisconsorcial, sob pena de nulidade absoluta do 

processo. A ciência tem o objetivo de prevenir o sublocatário de eventual 

dissolução da locação, o que influi diretamente sobre ele, já que a 

sublocação, como relação acessória, não poderia sobreviver à 

principal[4]. Com efeito, a despeito da desídia do oposto Antônio ao deixar 

de mencionar a existência da sublocação, é certo que a opoente tomou 

conhecimento da ação de despejo quando do cumprimento do mandado 

liminar de imissão de posse, fato este ocorrido em 07.04.2017 (id. 6656999 

– ação de despejo), porém deixou de habilitar-se naquela demanda como 

assistente litisconsorcial, mesmo que para alegar eventual nulidade, vindo 

apenas em 26.10.2017, ou seja, depois de decorrido seis meses, propor a 

presente ação de oposição. Deverás, é de conhecimento que a arguição 

de nulidade deve-se se dar na primeira oportunidade em que couber a 

parte falar nos autos, à luz do disposto no art. 278 do CPC, in verbis: Art. 

278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em 

que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. No mesmo 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE 
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SENTENÇA – INTIMAÇÃO – IRREGULARIDADE – ALEGAÇÃO DE 

NULIDADE – (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência do 

juízo de admissibilidade da petição inicial, ausência de citação válida e 

outras eventuais irregularidades ou vícios ocorridos no processo devem 

ser alegados na primeira oportunidade em que a parte teve para se 

manifestar nos autos, inclusive pela observância ao princípio da 

celeridade processual, o que não foi feito na hipótese dos autos. 

Tratando-se de execução definitiva não há que se falar em necessidade 

de prestação de caução para prosseguimento do feito em seus ulteriores 

termos. (N.U 1009476-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019) Desta 

forma, competia à opoente tão logo cientificada da ação de despejo ter se 

utilizado dos meios legais para tentar inibir os efeitos da tutela liminar 

deferida naquela ação ou, pelo menos, ter manifestado sua insurgência 

acerca da pretensão de despejo, ainda que por simples petição, visando 

prevenir eventual dissolução da locação. Porém, apenas depois de 

decorrido 06 meses da sua ciência da ação de despejo é que a opoente 

vale-se da presente ação, por meio da qual não se pode negar ter havido 

a superação de qualquer nulidade, pois respeitada a mais ampla defesa e 

o contraditório, tudo com o objetivo de manter a relação de sublocação. De 

qualquer forma, eventual reconhecimento de nulidade processual da ação 

de despejo em nada afetaria o direito material discutido naqueles, 

tampouco teria o condão de afastar os requisitos da liminar deferida, pois 

apenas possibilitaria a participação da opoente no processo, na condição 

de litisconsorte, com o objetivo de defender sua relação locatícia, o que já 

é realizado por meio desta ação. Deste modo, a nulidade aventada em 

nada aproveita a lide, senão para imprimir maior morosidade a presente 

demanda, além de não constituir motivo suficiente para manter a relação 

locatícia originária, seja à vista do extenso decurso de prazo em que 

formulada; seja porque restou demonstrado que a opoente infringiu 

cláusula contratual que autoriza a rescisão do contrato de locação e a 

retomada do imóvel pelo locador. Enfim, à vista da ausência de nulidade na 

ação de despejo, aliada a possibilidade de manejo de ação de despejo da 

forma como proposto pelo Oposto Antônio, em especial, diante do 

descumprimento do contrato de sublocação pela opoente, que culminou 

em descumprimento do contrato locação, não há como conferir a opoente 

o direito de continuar na relação locatícia notadamente, friso, porque deu 

azo ao seu desfazimento. Por conseguinte, os pedidos indenizatórios, 

principal e subsidiário, não merecem respaldo, pois tendo a opoente dado 

causa a rescisão do contrato de locação não cabe a ela exigir perdas e 

danos, mas sim a parte lesada pelo inadimplemento contratual, segundo 

dicção do art. 475/CC, que no caso não se trata da opoente. Da litigância 

de má-fé e a lide simulada Nesse tocante pretende a opoente sejam os 

opostos condenados ao pagamento de perdas e danos por litigância de 

má-fé em razão da utilização de lide simulada, quer seja, ação de despejo 

associada, para despejar a opoente do imóvel locado, objeto da lide. Pois 

bem, de acordo com o art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé 

aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Ainda, atuam em litigância de má-fé as partes 

(autor e réu) que se utilizam do processo para praticar ato simulado ou 

conseguir fim vedado em lei (art. 142/CPC). Diante de tudo que fora 

exposto, tenho que não restou evidente que os opostos se utilizaram de 

má-fé processual por meio da ação de despejo associada. Isso porque, o 

oposto Antônio, de acordo com previsão legal, poderia se valer da ação 

de despejo diante do descumprimento do contrato de locação em virtude 

de inadimplemento contratual da opoente na relação de sublocação. 

Outrossim, a oposta Idaza quando da sua contestação não negou a 

existência de sublocação à opoente. Conquanto o oposto Antônio, ao 

contrário, não tenha informado na inicial da ação de despejo sobre a 

existência da sublocação, certamente porque não se utilizou da Lei do 

Inquilinato para embasar sua pretensão, é certo que a opoente teve 

conhecimento da ação de despejo e não obstante deixou decorrer longo 

prazo para manifestar sua insurgência em face da medida de despejo, o 

que mitiga sua alegação de lide simulada. Ademais, a posterior celebração 

de acordo na ação de despejo ao que se tem dos autos teve por objetivo 

regularizar a situação do posto de gasolina, pois tanto o locador Antônio 

como a locatária Idaza sempre manifestaram desinteresse na falta de 

identificação dos produtos e serviços comercializados no local (bandeira 

branca), não me parecendo ilógico que o posto tenha voltado a funcionar 

com a marca Idaza. Desta feita, malgrado as ilações em contrário da 

opoente, entendo que os opostos não se utilizaram da ação de despejo 

associado para praticar ato simulado ou qualquer outro fim senão o de 

restabelecer o que foi pactuado entre os três litigantes, quer seja, de que 

o imóvel sempre teria uma identificação/marca. Sendo assim, deixo de 

acolher a pretensão de condenação dos opostos nas penalidades da 

litigância de má-fé. Da ação de despejo Cuida-se de “ação de despejo por 

rescisão antecipada do contrato com pedido de tutela de urgência” 

proposta por Antônio Marcos Rachid Jaudy, em desfavor de Idaza 

Distribuidora de Petróleo Ltda. pretendendo, em síntese, a retomada da 

posse do situado à Avenida Presidente Eurico Gaspar Dutra, n°. 835, 

Bairro Pirineu, nesta Comarca, o qual foi locado à requerida. A parte 

requerida apresentou contestação, que veio em seguida de impugnação 

pela parte autora. Após, as partes noticiaram a formalização de acordo 

extrajudicial, requerendo a sua homologação (id. 9858827, autos 

associado). Pois bem. Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro 

que os requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos 

encontram-se presentes, o que autoriza a sua homologação. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial de 

oposição formulada por Rede de Posto da Hora Ltda. em face de Idaza 

Distribuidora de Petróleo Ltda. e Antonio Marcos Rachid Jaudy. Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno 

a opoente ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e 

pela combatividade dos patronos (CPC - § 2º, do art. 85). Por conseguinte, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes na ação de despejo movida 

por Antônio Marcos Rachi Jaudy em face de Idaza Distribuidora de 

Petróleo Ltda. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” do CPC. Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do 

CPC, sendo que cada parte arcará com os honorários advocatícios de 

seus patronos. Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário 

da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. 

C. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] SOUZA, Sylvio 

Capanema de; A lei do Inquilinato Comentada; 7 ed.; Rio de Janeiro: GZ Ed., 

2012. p. 66. [2] Art. 4º Durante o prazo estipulado para a duração do 

contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao 

que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, 

pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do 

contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Parágrafo 

único. O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel 

decorrer de transferência, pelo seu empregador, privado ou público, para 

prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, e 

se notificar, por escrito, o locador com prazo de, no mínimo, trinta dias de 

antecedência. [3] Art. 5º Seja qual for o fundamento do término da 

locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. [4] 

SOUZA, Sylvio Capanema de; A lei do Inquilinato Comentada; 7 ed.; Rio de 

Janeiro: GZ Ed., 2012. p. 269.
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PETROLEO LTDA, ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY Vistos, REDE DE 

POSTO DA HORA LTDA. oferece a presente ação de oposição em face de 

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. e ANTONIO MARCOS 

RACHID JAUDY, relativamente ao processo associado nº 

1005759-80.2016.8.11.0002 no qual os opostos litigam por meio de ação 

de despejo a posse do imóvel comercial, objeto de locação (posto de 

gasolina), situado à Av. Presidente Eurico Gaspar Dutra, n. 835, Bairro 

Pirineu, nesta Comarca, o qual, no entanto, afirma a opoente lhe pertence, 

também a título de relação locatícia. Sustenta, em síntese, a opoente que 

em 01.11.2015 firmou com a oposta Idaza um contrato de sublocação do 

aludido imóvel comercial (posto de gasolina) para vigorar até 01.11.2020, 

promovendo benfeitorias no imóvel, com expressa autorização dos 

opostos, e incrementando as vendas, com isso valorizando o ponto 

comercial, bem como realizou o pagamento adiantado de dois anos de 

aluguel. Todavia, em 07.04.2017 foi retirado do imóvel em virtude da ação 

de despejo associada a presente movida pelo oposto Antônio em face da 

oposta Idaza, cuja ação aduz ser uma “armação processual” arquitetada 

pelos opostos. Nesse caminho, narra que seu sócio proprietário, Sr. 

Tadeu Melo Ramos, foi empregado da oposta Idaza por mais de 15 anos, 

tendo sido demitido sumariamente e sem justa causa após ter tomado 

conhecimento de várias irregularidades na empresa Idaza, e, a partir de 

então, passou a ser perseguido implacavelmente pela oposta Idaza, 

“como, por exemplo, com a majoração dos preços dos produtos vendidos 

ao Opoente, e agora com o seu despejo do posto em questão por puro 

sentimento de vingança” (sic). Afirma que a ação de despejo associação 

se trata de lide simulada, pois mesmo o oposto Antônio tendo 

conhecimento de que havia uma sublocação à empresa opoente, ajuizou a 

ação de despejo sem dar conhecimento à opoente e também não requereu 

a sua intimação para intervenção no processo, como determina o art. 59, § 

2º, da Lei do Inquilinato, o que torna nulo de pleno direito o processo de 

despejo, no qual, inclusive, os opostos firmaram acordo, transacionando 

sobre direito da opoente, como se a eles pertencesse, o que revela fraude 

processual e o cinismo dos opostos. Destaca que o imóvel atualmente 

está sendo utilizado pelo oposto Antônio, o que fortifica sua tese jurídica 

de que a ação de despejo teve como fim único e exclusivo a retomada da 

posse do imóvel e do ponto comercial pelos opostos, sem nada pagar por 

isso, razão pela qual requer seja aplicada as penas cabíveis ao caso. No 

mérito propriamente dito, afirma que em 01.11.2015 firmou com os opostos 

os contratos de locação e sublocação do imóvel em questão, com vigência 

até 01.11.2020, sendo estabelecida uma parceria comercial com a oposta 

Idaza, cuja bandeira colocou no posto sublocado, a qual lhe venderia os 

seus produtos a preços equivalentes aos ofertados aos postos bandeira 

branca. Contudo, após a demissão do Sr. Tadeu, a oposta Idaza passou a 

praticar preços abusivos, inviabilizando a competição da opoente no 

mercado, o que levou ao rompimento da parceria e como não havia 

nenhuma obrigação contratual, a opoente retirou a bandeira Idaza do 

posto e passou a adquirir produtos de outras distribuidoras a preços 

competitivos. Assevera que sua conduta não constituiu nenhuma infração 

contratual, pois inexiste cláusula que assegure a manutenção da bandeira 

Idaza, mas sim que possibilite a alteração, substituição, troca da marca ou 

quaisquer sinais distintivos dos produtos e serviços prestados no posto 

de gasolina, razão pela qual o contrato de locação não poderia ser 

rescindido pelo oposto Antônio sob a alegação de retirada da bandeira 

Idaza, tampouco o contrato de sublocação, o que garante a opoente o 

direito de ser restituída na posse do imóvel. Pontua, ainda, que o suposto 

contrato de fornecimento de produto pela Idaza apresentado na inicial de 

despejo pelo oposto Antônio não possui qualquer relação com a presente 

lide, pois diz respeito a outro posto de gasolina localizado em Jangada-MT, 

não servindo, portanto, de suporte para justificar a manutenção da 

bandeira Idaza na relação sub judice. Aduz, outrossim, que é vedada a 

rescisão de contrato de locação de imóvel comercial por denúncia vazia, 

ainda que mediante o pagamento de multa pelo locador, à vista da previsão 

legal no art. 4º da Lei do Inquilinato, o que impõe seja julgada improcedente 

a ação de despejo aforada pelo oposto Antônio e restituída a posse do 

imóvel à opoente. No entanto, destaca que ainda que fosse possível a 

rescisão imotivada, isso garante a opoente o direito a indenização 

completa por perdas e danos compreendida em lucro cessante, fundo de 

comércio, rescisão trabalhista dos funcionários que trabalhavam no posto, 

custos com transportes de móveis e combustíveis, antecipação do aluguel 

e multa contratual, além do direito de retenção, tendo em vista que as 

cláusulas contratuais e a legislação caminharem nesse sentido. Assim, 

feitas essas considerações, requereu ao final seja julgada procedente a 

presente ação para condenar os opostos ao pagamento de perdas e 

danos pela litigância de má-fé em razão da utilização de lide simulada, quer 

seja, ação de despejo associada; seja declarada a nulidade da ação de 

despejo por descumprimento do art. 59, § 2º, da Lei n. 8.245/91; que não 

houve descumprimento do contrato de sublocação e de locação que 

ampara a ação de despejo; que seja reconhecida a vedação de rescisão 

de contrato de locação de imóvel comercial por meio de denúncia vazia e, 

por conseguinte, que seja reconhecido o direito da opoente de continuar 

com a relação locatícia, mantendo em pleno vigor o contrato de 

sublocação firmado em 01.11.2015, com a restituição do imóvel em testilha 

em seu favor. Ainda, pugnou pela condenação dos opostos ao pagamento 

de lucros cessantes; reembolso das indenizações trabalhistas; despesas 

com frete e 07 meses de aluguel pago adiantado. Subsidiariamente, para a 

hipótese de indeferimento da manutenção da relação locatícia, pugnou 

pela condenação dos opostos ao pagamento de perdas e danos, quais 

sejam: indenizações trabalhistas; despesas com frete; 07 meses de 

aluguel; multa contratual, mais fundo de comércio. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 10412745 a 10418209. O requerido Antônio Marcos 

Rachid Jaudy apresentou contestação no id. 11152283, suscitando 

preliminar de impugnação ao valor da causa; carência da ação por 

ilegitimidade ativa e passiva e inadequação da via eleita. No mérito 

sustentou que a ação de despejo não se trata de lide simulada, sobretudo 

porque contém todos os requisitos legais, destacando ainda que não 

houve a inclusão da opoente naquela lide por se tratar de parte ilegítima. 

Afirma, outrossim, que no dia 23.09.2016 tomou conhecimento de que o 

seu empreendimento locado à Idaza estava sem marca de qualquer 

distribuidora, passando o posto a ostentar “bandeira branca”, ou seja, sem 

pertencer a qualquer rede conhecida e tradicional, o que viabiliza a 

compra de combustível de qualquer refinaria e traz consigo a “fama de 

vender produtos de má-qualidade”. Diante disso, entendeu o contestante 

que manter seu posto locado sem bandeira comprometeria a credibilidade 

perante seus consumidores, em total desprestígio do ponto comercial, 

razão porque notificou à locatária Idaza para que adotasse todas as 

medidas no sentido de retomar o posto locado para a bandeira Idaza, 

porém sem êxito. Aduz que notificou novamente a locatária Idaza 

informando sobre a rescisão antecipada do contrato, bem como 

comunicou que realizaria o pagamento da multa rescisória, o que, contudo, 

também não surtiu os efeitos desejados, motivando a propositura da ação 

de despejo. Afirma que somente depois de 01 ano e 06 meses de 

proposta a ação de despejo é que as partes formalizaram um acordo, 

quando a oposta Idaza demonstrou que a retirada da bandeira do posto 

ocorreu por culpa exclusiva da opoente. Sustenta ter havido infração 

contratual na medida em que a locatária Idaza estava autorizada apenas e 

tão somente a efetuar a alteração, substituição ou simplesmente a troca 

da marca, e não retirar a bandeira do posto, como procedeu a opoente, o 

que justifica a rescisão imotivada do contrato de locação, nos termos do 

art. 59, § 1º, inciso VIII, da Lei do Inquilinato. Por fim, insurgiu em face da 

pretensão de perdas e danos, sob o argumento de que inexiste nexo de 

causalidade entre o contestante/oposto e o sublocatário que justifique a 

cobrança postulada pela opoente em seu desfavor, bem como do pedido 

de indenização do fundo do comércio para o que entende necessário o 

preenchimento dos requisitos exigidos para a ação de renovação 

compulsória, o que não se verifica no presente caso, especialmente 

porque a relação locatícia entre o opoente e a oposta Idaza perdurou por 

prazo inferior a 02 anos. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Juntou documentos. A requerida Idaza Distribuidora de Petróleo 

Ltda. apresentou contestação no id. 11156285, que veio instruída de 

documentos, impugnando inicialmente o valor atribuído à causa. Após, 

aduziu preliminar de carência da ação. No mérito sustentou a inexistência 

de lide simulada, pois o opoente, depois de cumprida a ordem de despejo, 

não integrou a lide da ação de despejo como assistente, tampouco 

apresentou recurso, tendo apenas intentado uma ação em face da oposta 

Idaza, na qual informou a rescisão do contrato de sublocação e de 

locação. Narra, ainda, que o sócio administrador da opoente, Sr. Tadeu 

Ramos Melo, foi empregado da contestante por aproximadamente 15 anos, 

sendo demitido em 30.06.2016 e após dois meses desse fato, a empresa 

opoente deixou de adquirir produtor da marca Idaza e passou a adquirir 

produtos de distribuidoras diversas. Diante disso, aduz que tomou 

conhecimento da alteração da situação cadastral junto a Agência 

Nacionao de Petróleo e Gás Natural, onde o posto em testilha de bandeira 

Idaza passou para bandeira Branca, razão porque solicitou a opoente que 

retornasse seu status de bandeira IDAZA, sob pena de consolidar o 
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inadimplemento contratual, ao que a opoente, em resposta, apenas alegou 

que desconhecia a existência de contrato de exclusividade e que não 

tinha a obrigação de manter a bandeira Idaza no seu posto revendedor. 

Descreve que a despeito da negativa da opoente, houve descumprimento 

contratual, pois a cláusula eleita pela opoente para justificar sua conduta 

apenas permite efetuar a alteração, substituição ou simplesmente trocar a 

marca, e não deixar o posto com bandeira branca, razão porque entende 

a propositura da ação de despejo não pode ser dita como temerária ou 

simulada. Ao final, insurge em face da pretensão indenizatória a título de 

lucro cessante e fundo de comércio, requerendo, por fim, a improcedência 

dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou impugnação às 

contestações no id. 11724646. Na decisão de id. 16708222 o valor da 

causa foi retificado, o que motivou o recolhimento da diferença das custas 

processuais pela parte opoente (id. 16907535). No id. 19304051 consta o 

despacho saneador. Na ocasião as demais preliminar foram afastadas, 

fixados os pontos controvertidos e determinada a produção da prova oral. 

Do saneador, a parte opoente pugnou por esclarecimento a teor do 

disposto no § 1º, do art. 357, do CPC, o que foi atendido na decisão de id. 

19618405. Durante a instrução processual foram inquiridas três 

testemunhas, conforme termo de audiência de id. 20718265. A opoente 

apresentou suas alegações finais no id. 21281095. A oposta Idaza 

apresentou suas derradeiras considerações no id. 21282604 e o oposto 

Antônio no id. 21286045. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. De entrada, registro que diante da possibilidade de julgamento 

simultâneo da ação de despejo e desta oposição, passo à prolação de 

sentença de ambas as demandas em uma única peça processual a ser 

lançada em ambos os processos. Porém, conheço primeiro da oposição 

por se tratar de questão prejudicial à ação de despejo (art. 686/CPC). 

Sobre o assunto compete trazer a baila julgado do Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ANULATÓRIA. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. REGISTRO 

IMOBILIÁRIO. OPOSIÇÃO. ADJUDICAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. BOA-FÉ. 

(...) 4. Conforme a estrita técnica processual, quando um terceiro 

apresenta oposição, pretendendo a coisa ou o direito sobre o que 

controvertem autor e réu, antes da audiência, ela correrá simultaneamente 

à ação principal, devendo ser julgada pela mesma sentença, que 

primeiramente deverá conhecer da oposição, dado o seu caráter 

prejudicial. (...) (STJ - REsp 1221369/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 30/08/2013) Da oposição 

Trata-se de oposição oferecida por Rede de Postos da Hora Ltda. em face 

de Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda. e Antônio Marcos Rachid Jaudy, 

visando, em síntese, a retomada da posse do imóvel comercial (posto de 

gasolina) situado à Av. Presidente Eurico Gaspar Dutra, n. 835, Bairro 

Pirineu, nesta Comarca, que é objeto da ação de despejo associada n. 

1005759-80.2016.811.0002, pelo fato de a indigitada ação de despejo não 

ter atendidos os regramentos legais e por não ter havido descumprimento 

do contrato de sublocação e de locação por parte do opoente. Pois bem. 

Inicialmente passarei a análise acerca de eventual infração contratual da 

opoente, consistente na retirada da bandeira Idaza do posto de gasolina 

objeto da lide. Nesse caminho, o contrato de locação firmado entre o 

oposto Antônio, locador e proprietário do imóvel, e a oposta Idaza, 

locatária, contém autorização expressa assegurando a alteração, 

substituição ou troca da bandeira/marca do posto. A saber: “8.2. Durante 

o prazo de vigência do presente contrato fica assegurado o direito da 

IDASA, ou quem lhe vier a suceder de efetuar a alteração, substituição ou 

simplesmente a troca de marca e ou quaisquer outros sinais distintivos de 

comercialização dos produtos e serviços objetos do presente instrumento, 

comprometendo-se a LOCADORA em acatá-los, desde já autorizando 

sejam procedidas as necessárias adaptações visuais no Posto de 

Serviços.” (id. 10417757 – p. 05) Já o contrato de sublocação firmado pela 

Idaza, locatária, com a opoente, traz na cláusula 7.2 a literalidade da 

cláusula acima descrita (id. 10417782 – p. 4). Vê-se, pois, que a 

disposição contratual é categórica ao possibilitar apenas a alteração, 

substituição e troca da marca de produtos e serviços, o que, em outras 

palavras, indica a necessidade de haver sinal identificador no posto de 

gasolina quanto à origem dos produtos e serviços prestados no local. Não 

poderia, assim, o imóvel objeto da locação ficar sem um marca de 

identificação, ou seja, um posto com “bandeira branca”. A despeito disso, 

a prova colhida nos autos indica que a opoente, sem justo motivo, 

promoveu a retirada da bandeira Idaza do posto locado, deixando o imóvel 

sem sinal visual de identificação, e isso se extrai das notificações 

promovidas pelo oposto Antônio à oposta Idaza, na qual ele menciona que 

o posto estava com “bandeira branca” (id. 10417803); na notificação da 

Idaza à opoente, inclusive consta alteração para bandeira branca em 

25.08.2016 junto a ANP (id. 11171870), bem como da prova oral, senão 

vejamos: A testemunha Fabiana disse que trabalha para a oposta Idaza e 

que à época o oposto Antônio era quem administrava o posto em questão 

com a bandeira Idaza, o qual sublocou o local para o Tadeu, sócio da 

opoente; disse que esse contrato de sublocação também era para a 

utilização da bandeira Idaza, porém a opoente descumpriu o contrato e 

retirou a bandeira do posto, que passou a ser bandeira branca. Pontou, 

também, que Tadeu era funcionário da Idaza e proprietário da Rede de 

Posto da Hora, e que mesmo sendo gestor administrativo da Idaza, locou o 

posto de gasolina em questão para sua própria empresa. Afirmou que 

houve uma decisão abrupta por parte da família Idaza e Tadeu foi demitido 

sem justa causa; disse que esse fato não afetou a forma de venda de 

produtos à opoente, pois a oposta Idaza manteve o preço diferençado, a 

menor, mesmo depois que Tadeu saiu da empresa. Aduziu, contudo, que 

quando a opoente passou a ser bandeira branca, houve uma 

diferenciação no preço, pois não havia como manter o mesmo valor para 

quem tem bandeira e para quem não tem bandeira. Disse que a partir 

desse momento a opoente não mais comprou da Idaza. A testemunha 

Lucio afirmou que tem conhecimento da localização do posto em testilha, o 

qual sempre utilizou a bandeira Idaza, porém em 2016 ou 2017 todos os 

paneis de identificação do posto foram retirados. Disse que o posto ficou 

sem bandeira, o que motivou a testemunha a parar de abastecer no local, 

pela falta de credibilidade do produto comercializado. Não há dúvidas, 

portanto, quanto à conduta da opoente de retirar a bandeira Idaza e 

passar a atuar no seguimento como “bandeira branca”. Esse 

comportamento, salvo melhor juízo, representa ofensa às normas 

contratuais, pois embora não haja cláusula contratual expressa de 

exclusividade dos produtos Idaza, não poderia o posto, por outro lado, 

ficar sem qualquer sinal identificador (bandeira branca). Embora a opoente 

justifique sua conduta na alegação de que houve majoração dos preços 

dos produtos lhes vendidos pela Idaza, o que a colocava em situação de 

desvantagem comercial, é certo que descurou de comprovar seus 

argumentos, ônus que lhe incumbia. Isso porque, de acordo com nossa 

sistemática processual, quem alega determinados fatos em seu benefício 

tem o dever de comprová-los, não bastando à singela alegação de que 

não houve impugnação específica pela parte contrário, muito menos no 

presente caso em que os opostos defenderam a legalidade de suas 

condutas de retomada do imóvel em cláusula contratual, emergindo disso o 

dever processual da opoente de comprovar que a retirada da bandeira 

tinha lastro plausível. Contudo, a testemunha Fabiana informou que os 

preços foram mantidos mesmo após demissão do Sr. Tadeu da empresa 

Idaza. Outrossim, a opoente não colacionou na exordial nenhuma nota 

fiscal indicando o valor praticado pela Idaza antes da retirada da bandeira 

e o ofertado em momento posterior para que se pudesse ter uma mínima 

compreensão da desvantagem comercial sofrida. Afora isso, em 

memoriais finais, ou seja, a destempo, junta uma peça de defesa 

apresentada pela Idaza em outro processo, fora do contexto destes 

autos, pretendendo seja utilizado como “confissão” nestes autos, ao 

arredio da norma processual. Assim, não há negar que a opoente faltou 

com seu dever contratual. Impende agora verificar se essa falta constituiu 

infração contratual capaz de ensejar a rescisão do contrato de locação e 

o manejo da ação de despejo associada. Pois bem. O oposto Antônio 

propôs a ação de despejo associada fundamentando-a no 

descumprimento de cláusula contratual, o que seria causa de rescisão 

antecipada do contrato de locação firmado com a Oposta Idaza. Nesse 

quadrante, a Lei do Inquilinato dispõe em seu art. 9º as hipóteses que a 

relação locatícia pode ser desfeita, dentre elas a prática de infração legal 

ou contratual. A saber: Art. 9º A locação também poderá ser desfeita: I - 

por mútuo acordo; II - em decorrência da prática de infração legal ou 

contratual; III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais 

encargos; IV - para a realização de reparações urgentes determinadas 

pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a 

permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a 

consenti-las. Segundo a melhor doutrina, nem seria necessário que a Lei 

do Inquilinato estabelecesse estas hipóteses, pois o direito de resolver o 

contrato, diante do inadimplemento de obrigação de uma das partes, está 

assegurado no art. 475 do Código Civil, sendo inerente aos contratos 

bilaterais, entre os quais se relaciona a locação[1]. No caso versando, 

ambos os contratos – locação e sublocação – contém cláusula rescisória 

que prevê o desfazimento do negócio jurídico, de forma antecipada e de 
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pleno direito, independentemente de notificação, na hipótese de 

inadimplemento de qualquer das obrigações contidas no contrato. À vista 

dessas ponderações, tem-se que o oposto Antônio utilizou-se da via 

processual adequada para salvaguardar seu direito, pois ao entender que 

houve violação de cláusula contratual consistente na retirada da bandeira 

Idaza e, especialmente, manutenção de bandeira branca no posto, 

manejou a ação de despejo associada n. 1005759-50.2016.811.0002. 

Disso decorre também a inaplicabilidade do preceito do art. 4º da Lei do 

Inquilinato[2] no presente caso, pois não estamos diante de um caso de 

denúncia vazia ou de total impossibilidade do locador de reaver o imóvel 

alugado durante o prazo da locação. Como dito, a ação de despejo é 

alicerçada em descumprimento de obrigações contratuais, e para isso 

tanto a Lei do Inquilinato como o Código Civil autorizam a rescisão 

antecipada do contrato de locação, que tem por consequência a retomada 

do imóvel locado por meio da ação de despejo (art. 5º da Lei do 

Inquilinato[3]). Assim, e considerando que a opoente descumpriu cláusula 

contratual prevista no contrato de locação, replicada no contrato de 

sublocação, ao deixar o posto de gasolina locado com “bandeira branca”, 

ou seja, sem nenhum sinal identificador dos produtos e serviços 

comercializados no local, o que notoriamente macula a imagem de um 

posto, deu azo à propositura da ação de despejo associada. Nestes 

termos, a retirada da posse do imóvel por meio da propositura de ação de 

despejo afigura-se legítima e, por conseguinte, não autoriza a opoente a 

ser reintegrada no imóvel, mesmo porque a liminar deferida naqueles autos 

ainda encontra-se hígida, sem qualquer alteração. Não olvido, contudo, 

que na aludida ação de despejo o oposto Antônio deixou de mencionar a 

existência da sublocação do imóvel à opoente, muito embora dela tivesse 

conhecimento e com ela consentido, segundo urge das declarações das 

testemunhas Rafaela e Fabiana. Nesse ponto, aduz a opoente haver 

nulidade do processo de despejo por falta de sua ciência, consoante 

determinada o art. 59, § 2º, da Lei do Inquilinato, in verbis: § 2º Qualquer 

que seja o fundamento da ação dar-se-á ciência do pedido aos 

sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. De 

fato, intentada a ação de despejo, por qualquer que seja o seu 

fundamento, deve o locador dar ciência da mesma ao sublocatário legítimo 

e consentido, dando-lhe oportunidade de ingressar na relação processual 

como assistente litisconsorcial, sob pena de nulidade absoluta do 

processo. A ciência tem o objetivo de prevenir o sublocatário de eventual 

dissolução da locação, o que influi diretamente sobre ele, já que a 

sublocação, como relação acessória, não poderia sobreviver à 

principal[4]. Com efeito, a despeito da desídia do oposto Antônio ao deixar 

de mencionar a existência da sublocação, é certo que a opoente tomou 

conhecimento da ação de despejo quando do cumprimento do mandado 

liminar de imissão de posse, fato este ocorrido em 07.04.2017 (id. 6656999 

– ação de despejo), porém deixou de habilitar-se naquela demanda como 

assistente litisconsorcial, mesmo que para alegar eventual nulidade, vindo 

apenas em 26.10.2017, ou seja, depois de decorrido seis meses, propor a 

presente ação de oposição. Deverás, é de conhecimento que a arguição 

de nulidade deve-se se dar na primeira oportunidade em que couber a 

parte falar nos autos, à luz do disposto no art. 278 do CPC, in verbis: Art. 

278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em 

que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. No mesmo 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE 

SENTENÇA – INTIMAÇÃO – IRREGULARIDADE – ALEGAÇÃO DE 

NULIDADE – (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência do 

juízo de admissibilidade da petição inicial, ausência de citação válida e 

outras eventuais irregularidades ou vícios ocorridos no processo devem 

ser alegados na primeira oportunidade em que a parte teve para se 

manifestar nos autos, inclusive pela observância ao princípio da 

celeridade processual, o que não foi feito na hipótese dos autos. 

Tratando-se de execução definitiva não há que se falar em necessidade 

de prestação de caução para prosseguimento do feito em seus ulteriores 

termos. (N.U 1009476-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019) Desta 

forma, competia à opoente tão logo cientificada da ação de despejo ter se 

utilizado dos meios legais para tentar inibir os efeitos da tutela liminar 

deferida naquela ação ou, pelo menos, ter manifestado sua insurgência 

acerca da pretensão de despejo, ainda que por simples petição, visando 

prevenir eventual dissolução da locação. Porém, apenas depois de 

decorrido 06 meses da sua ciência da ação de despejo é que a opoente 

vale-se da presente ação, por meio da qual não se pode negar ter havido 

a superação de qualquer nulidade, pois respeitada a mais ampla defesa e 

o contraditório, tudo com o objetivo de manter a relação de sublocação. De 

qualquer forma, eventual reconhecimento de nulidade processual da ação 

de despejo em nada afetaria o direito material discutido naqueles, 

tampouco teria o condão de afastar os requisitos da liminar deferida, pois 

apenas possibilitaria a participação da opoente no processo, na condição 

de litisconsorte, com o objetivo de defender sua relação locatícia, o que já 

é realizado por meio desta ação. Deste modo, a nulidade aventada em 

nada aproveita a lide, senão para imprimir maior morosidade a presente 

demanda, além de não constituir motivo suficiente para manter a relação 

locatícia originária, seja à vista do extenso decurso de prazo em que 

formulada; seja porque restou demonstrado que à opoente infringiu 

cláusula contratual que autoriza a rescisão do contrato de locação e a 

retomada do imóvel pelo locador. Enfim, à vista da ausência de nulidade na 

ação de despejo, aliada a possibilidade de manejo de ação de despejo da 

forma como proposto pelo Oposto Antônio, em especial, diante do 

descumprimento do contrato de sublocação pela opoente, que culminou 

em descumprimento do contrato locação, não há como conferir a opoente 

o direito de continuar na relação locatícia notadamente, friso, porque deu 

azo ao seu desfazimento. Por conseguinte, os pedidos indenizatórios, 

principal e subsidiário, não merecem respaldo, pois tendo à opoente dado 

causa a rescisão do contrato de locação não cabe a ela exigir perdas e 

danos, mas sim à parte lesada pelo inadimplemento contratual, segundo 

dicção do art. 475/CC, que no caso não se trata da opoente. Da litigância 

de má-fé e a lide simulada Nesse tocante pretende a opoente sejam os 

opostos condenados ao pagamento de perdas e danos por litigância de 

má-fé em razão da utilização de lide simulada, quer seja, ação de despejo 

associada, para despejar a opoente do imóvel locado, objeto da lide. Pois 

bem, de acordo com o art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé 

aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Ainda, atuam em litigância de má-fé as partes 

(autor e réu) que se utilizam do processo para praticar ato simulado ou 

conseguir fim vedado em lei (art. 142/CPC). Diante de tudo que fora 

exposto, tenho que não restou evidente que os opostos se utilizaram de 

má-fé processual por meio da ação de despejo associada. Isso porque, o 

oposto Antônio, de acordo com previsão legal, poderia se valer da ação 

de despejo diante do descumprimento do contrato de locação em virtude 

de inadimplemento contratual da opoente na relação de sublocação. 

Outrossim, a oposta Idaza quando da sua contestação não negou a 

existência de sublocação à opoente. Conquanto o oposto Antônio, ao 

contrário, não tenha informado na inicial da ação de despejo sobre a 

existência da sublocação, certamente porque não se utilizou da Lei do 

Inquilinato para embasar sua pretensão, é certo que a opoente teve 

conhecimento da ação de despejo e não obstante deixou decorrer longo 

prazo para manifestar sua insurgência em face da medida de despejo, o 

que mitiga sua alegação de lide simulada. Ademais, a posterior celebração 

de acordo na ação de despejo ao que se tem dos autos teve por objetivo 

regularizar a situação do posto de gasolina, pois tanto o locador Antônio 

como a locatária Idaza sempre manifestaram desinteresse na falta de 

identificação dos produtos e serviços comercializados no local (bandeira 

branca), não me parece ilógico que o posto tenha voltado a funcionar com 

a marca Idaza. Desta deita, malgrado as ilações em contrário da opoente, 

entendo que os opostos não se utilizaram da ação de despejo associado 

para praticar ato simulado ou qualquer outro fim senão o de restabelecer o 

que foi pactuado entre os três litigantes, quer seja, de que o imóvel 

sempre teria uma identificação/marca. Sendo assim, deixo de acolher a 

pretensão de condenação dos opostos nas penalidades da litigância de 

má-fé. Da ação de despejo Cuida-se de “ação de despejo por rescisão 

antecipada do contrato com pedido de tutela de urgência” proposta por 

Antônio Marcos Rachid Jaudy, em desfavor de Idaza Distribuidora de 

Petróleo Ltda. pretendendo, em síntese, a retomada da posse do situado à 

Avenida Presidente Eurico Gaspar Dutra, n°. 835, Bairro Pirineu, nesta 

Comarca, o qual foi locado à requerida. A parte requerida apresentou 

contestação, que veio seguida de impugnação pela parte autora. Após, as 

partes noticiaram a formalização de acordo extrajudicial, requerendo a sua 

homologação (id. 9858827, autos associado). Pois bem. Analisando o 

acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, 
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existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes, o 

que autoriza a sua homologação. Ante o exposto, julgo improcedentes os 

pedidos formulados na petição inicial de oposição formulada por Rede de 

Posto da Hora Ltda. em face de Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda. e 

Antonio Marcos Rachid Jaudy. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a opoente ao pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, diante do lapso de tempo 

decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade dos 

patronos (CPC - § 2º, do art. 85). Por conseguinte, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes na ação de despejo movida por Antônio Marcos 

Rachi Jaudy em face de Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda. Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. 

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo que 

cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos. 

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. C. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] SOUZA, Sylvio Capanema 

de; A lei do Inquilinato Comentada; 7 ed.; Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012. p. 

66. [2] Art. 4º Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não 

poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o 

§ 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa 

pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua 

falta, a que for judicialmente estipulada. Parágrafo único. O locatário ficará 

dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência, 

pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em 

localidades diversas daquela do início do contrato, e se notificar, por 

escrito, o locador com prazo de, no mínimo, trinta dias de antecedência. [3] 

Art. 5º Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do 

locador para reaver o imóvel é a de despejo. [4] SOUZA, Sylvio Capanema 

de; A lei do Inquilinato Comentada; 7 ed.; Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012. p. 

269.

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009759-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON FRAGOSO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER JOSE TEIXEIRA OAB - MT21149-O (ADVOGADO(A))

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO OAB - MT18310-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA SOARES DE AMORIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO OAB - MT21880-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009759-55.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

CLEYTON FRAGOSO DE JESUS REU: ANTONIA SOARES DE AMORIM 

Vistos, Trata-se de ação de usucapião ordinário de bem móvel proposta 

por Cleyton Fragoso de Jesus em desfavor de Espólio de Antônio Soares 

de Amorim, representado por Jocenil Soares de Amorim, todos 

devidamente qualificados nos autos. As partes celebraram acordo, 

requerendo a sua homologação, conforme termo de acordo acostado no 

id. 28506056. É o relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas 

partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes. Posto isso, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (id. 28506056). Por conseguinte, resolvo o 

mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. Sem custas 

remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC. Sem honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade. Oficie-se ao DETRAN/MT a 

fim de que promova a transferência de titularidade do veículo 

marca/modelo Chevrole Classic LS, cor preta, ano/modelo 2012/2013, 

placa OBE 0011, Renavan 505125900 para o nome de Cleyton Fragoso de 

Jesus, devendo ser respeitado o procedimento administrativo, em 

especial, a vistoria do bem e pagamento das taxas correlatas para a 

transferência. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, e 

arquivem-se. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1016483-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES DA COSTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE OAB - MT16396/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (EMBARGADO)

ALEXANDRE JACOB LAVORATTO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016483-41.2019.8.11.0002. EMBARGANTE: 

TATIANE ALVES DA COSTA EMBARGADO: ALEXANDRE JACOB 

LAVORATTO, CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME Vistos. 

Tatiane Alves da Costa opôs os presentes “embargos de terceiro com 

pedido liminar” em desfavor de Alexandre Jacob Lavoratto e 

Incorporadora e Construtora João de Barro Ltda., aduzindo, em síntese, 

que o imóvel situado na Avenida Arthur Bernardes, n. 1184, Condomínio 

Residencial Maison Vert, Bairro Ipase, nesta comarca, objeto da penhora 

nos autos do cumprimento de sentença (n°. 1005954-31.2017.8.11.0002) 

foi vendido pela segunda embargada em 16.08.2011 para seu 

ex-convivente, o qual ficou sob sua posse com a dissolução da união 

estável. Salienta que apenas não efetuou a transferência do imóvel para o 

seu nome por falta de recursos financeiros, porém em 09.06.2016 foi 

firmada a escritura pública do referido imóvel, de modo que é a verdadeira 

proprietária e possuidora do bem penhorado. Assim, pugna pela 

concessão de tutela de urgência para manutenção de posse do imóvel em 

seu favor, com o cancelamento imediato da penhora e no mérito pugna 

pela confirmação do pedido liminar para tornar sem efeito a constrição do 

imóvel. Na decisão de id. 25673028 foi deferido o pedido liminar. Os 

embargantes apesar de terem sido devidamente intimados nada 

manifestaram. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Da 

análise detida da pretensão contida na petição inicial vislumbro que os 

requisitos da tutela jurisdicional almejada deixaram de ser preenchidos, o 

que leva a extinção da demanda, por falta de interesse processual. Isso 

porque, o embargado Alexandre Jacob Lavoratto reconheceu que o imóvel 

objeto da lide pertence a terceiro que não compõe a o polo passivo da 

execução associada, bem como requer a baixa da penhora (id. 26437460 

– autos associado). Diante deste cenário, fica evidenciada a perda 

superveniente do objeto do presente embargos de terceiro, inexistindo, 

assim, qualquer utilidade a embargante a continuação deste feito. De fato, 

não resta outra alternativa a não ser reconhecer a falta de interesse 

processual superveniente. Logo, a extinção desta ação é medida que se 

impõe. Com estas considerações, verificada a falta de interesse 

processual superveniente, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC. Custa pela 

parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser 

beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade Expeça-se ofício 

ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT solicitando que 

seja realizada a baixa da penhora existente na matrícula 64.133 oriunda do 

processo nº 1005954-31.2017.8.11.0002, bem como deverá ser retirada a 

anotação da margens da matrícula acerca da existência da presente ação. 

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Às 

providencias necessárias. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005664-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CAMPOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNOCAMP CENTRO DE ENSINO EIRELI - ME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

VANDIR APOLINARIO FILHO OAB - MT6053/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005664-16.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

SILVANA CAMPOS DA COSTA REQUERIDO: UNOCAMP CENTRO DE 

ENSINO EIRELI - ME Vistos. Trata-se de embargos à execução movido por 

Silvana Campos da Costa em desfavor de Unocamp Centro de Ensino 

Eireli-ME. As partes compuseram acordo no id. 10064407, sendo então 

homologada respectiva transação com a consequente suspensão do feito 

até o adimplemento integral do pacto (id. 10073475). Decorrido o prazo de 

suspensão a exequente foi intimada para manifestar a respeito do 

cumprimento do acordo, sob pena de o seu silêncio valer como quitação 

(id. 23984454), porém a parte exequente nada manifestou. Após 

vieram-me os autos conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. 

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que apesar de devidamente intimada, a parte exequente/embargada nada 

manifestou, o que acarreta presunção tácita quanto o pagamento do 

débito exequendo. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar 

invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma 

da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Custas e verba 

honorária na forma pactuada, ficando registrada a inexigibilidade das 

custas em relação à embargante, uma vez que beneficiária da justiça 

gratuita. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e após, 

deem-se baixas e arquivem-se. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002817-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNOCAMP CENTRO DE ENSINO EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDIR APOLINARIO FILHO OAB - MT6053/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA CAMPOS DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002817-41.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

UNOCAMP CENTRO DE ENSINO EIRELI - ME EXECUTADO: SILVANA 

CAMPOS DA COSTA Vistos. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial movido por Unocamp Centro de Ensino Eireli-ME em desfavor 

de Silvana Campos da Costa. As partes compuseram acordo na ação de 

embargos à execução associado n. 1005664-16.2017.811.0002, cuja 

transação foi homologada com a consequente suspensão do presente 

feito por também envolver a matéria aqui discutida. Decorrido o prazo de 

suspensão, a empresa exequente foi intimada naqueles autos de 

embargos à execução para manifestar a respeito do cumprimento do 

acordo, sob pena de o seu silêncio valer como quitação, porém a parte 

exequente nada manifestou. Após vieram-me os autos conclusos para 

deliberação. É o necessário. Decido. O processo é de ser extinto em 

virtude da satisfação do crédito, uma vez que apesar de devidamente 

intimada, a parte exequente/embargada nada manifestou, o que acarreta 

presunção tácita quanto o pagamento do débito exequendo. Posto isso, 

declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. De 

conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, e 

art. 925, ambos do CPC). Custas e verba honorária na forma pactuada, 

ficando registrada a inexigibilidade das custas em relação à executada, 

porquanto lhe defiro os benefícios da justiça gratuita. Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado e após, deem-se baixas e arquivem-se. 

P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002032-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HANNELIESE REITER PATTIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMINIO ALVES CORREA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002032-11.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

HANNELIESE REITER PATTIS REU: HERMINIO ALVES CORREA Vistos, 

Hanneliese Reiter Pattis propôs a presente ação de Produção Antecipada 

de Provas em desfavor de Herminio Alves Correa, alegando, em síntese, 

que no dia 15.02.2019, na BR-364 nesta Comarca, um veículo de 

propriedade da parte autora conduzido por Marcos Roberto Margreiter, se 

envolveu num acidente, quando o veículo da autora colidiu na traseira do 

veículo da parte requerida. Salienta que, restou registrado no Boletim de 

Ocorrência que os equipamentos obrigatórios de segurança do veículo do 

requerido estavam inoperantes, porém nada foi mencionado quanto aos 

equipamentos de iluminação traseira do veículo do requerido. Afirma que a 

falta de iluminação na parte traseira do veículo do requerido contribuiu com 

o acidente, sendo, assim, necessária a verificação das filmagens 

realizadas pela concessionária de serviços da rodovia Rota do Oeste, a 

fim de verificar o real estado de sinalização traseira do veículo do 

requerido, bem como se contribui para a ocorrência do sinistro, no 

momento em que o requerido passou pelo pedágio existentes nos trechos 

entre as cidades de Jangada à Várzea Grande. Assim, requereu a 

produção antecipada da prova para que seja oficiado à Concessionária de 

Serviços da Rodovia Rota do Oeste “para que forneça as filmagens do 

veículo M.BENZ/L 1113, placa JYJ4073, conduzido por SIDNEY ALVES 

CORREA, no momento em que passou pelo último pedágio sentido 

jangada/Várzea Grande, entre as 17:30 às 20:00 do dia 15/02/2019, para 

verificar se estava ou não com a sinalização traseira funcionado” (sic), o 

que possibilitará eventual composição entre as partes e evitará a 

instauração de mais um litígio. Determinada a emenda da inicial, a parte 

autora manifestou-se no Id. 18435845. O requerido foi devidamente 

intimado, conforme certidão constante no id. 19933763, porém nada 

manifestou. A empresa Rota do Oeste apresentou os documentos de que 

dispunha acerca dos fatos deduzidos na inicial nos ids. 19625769, 

19625770, 19625771 e 19625773. Devidamente intimada acerca de tais 

documentos, a parte autora quedou-se silente. Os autos vieram 

conclusos. É o necessário. Decido. Por se tratar de procedimento de 

produção antecipada de provas, não cabe, neste momento processual, a 

análise do mérito da demanda, sendo válida apenas a homologação das 

provas produzidas, anteriormente determinadas pelo juízo. A esse 

respeito, descrevem com maestria os doutrinadores Arruda Alvim, Araken 

de Assis e Eduardo Arruda Alvim, comentário ao Código de Processo Civil, 

p. 1.299: Realizada a produção antecipada de prova, o juiz deverá dar por 

encerrado o processo, mediante sentença homologatória, que não 

reconhecerá direito material algum, nem conterá qualquer juízo de valor 

acerca dos fatos apurados. A sentença se limita a atestar que a produção 

da prova se deu de maneira regular e legítima, ou seja, mediante 

contraditório e sob a supervisão do juiz. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO QUE 

EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FORO PRIVILEGIADO 

POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE 

PRONUNCIAMENTO DO MAGISTRADO ACERCA DAS CONSEQUÊNCIAS 

JURÍDICAS DA PRODUÇÃO DA PROVA - ART. 382, § 2º, DO CPC - 

NULIDADE DA SENTENÇA. - Na ação de produção antecipada de provas 

não cabe ao juiz se pronunciar acerca das consequências jurídicas da 

produção da prova pleiteada, cumprindo ao magistrado tão somente 

v iabi l izar que a prova seja produzida.  (TJ-MS. AC 

0043798-51.2016.8.13.0280. Órgão Julgador Câmaras Cíveis / 3ª 

CÂMARA CÍVEL. Publicação 11/04/2017. Julgamento 23 de Março de 2017. 

Relator Jair Varão). Compulsando os autos, verifico que os documentos 

que dizem respeito à pretensão inicial foram apresentados nos ids. 

19625769, 19625770, 19625771 e 19625773 e não foram impugnados pela 

parte autora, apesar de devidamente intimada. Desta forma, não havendo 

irregularidades no trâmite processual, outro resultado não se espera que 

não seja a homologação da prova produzida. Ante o exposto, HOMOLOGO 

os documentos apresentado pela Concessionária de Serviços da Rodovia 

Rota do Oeste e, por analogia, resolvo o mérito nos termos do art. 487, 

inciso III, do CPC. Tratando-se de processo digital, deixo de promover a 

entrega dos autos ao promovente, sendo lícito, contudo, aos interessados 

solicitar certidões na forma do artigo 383 do Código de Processo Civil. Não 
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há sucumbência a ser definida neste procedimento. Transitado em julgado, 

deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007127-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE ECO-ETNO-SOCIO-CULTURAL DE 

PROTECAO DA NATUREZA - AMPN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT15537-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007127-56.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE ECO-ETNO-SOCIO-CULTURAL DE 

PROTECAO DA NATUREZA - AMPN REU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Trata-se de ação de declaração de inexistência de relação jurídica 

c/c cancelamento de débito c/c pedido de indenização por danos morais 

materiais e pedido de tutela antecipada promovida por Associação 

Mato-grossense Eco-Etno-Sócio-Cultural de Proteção da Natureza - AMPN 

em desfavor de Telefonia Brasil S/A – Vivo Empresas. Depois do trânsito 

em julgado da sentença, a requerida compareceu nos autos e realizou o 

depósito da quantia de R$ 1.515,00 (id. 27135694), relativo à condenação 

imposta na sentença. A parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo e requereu a expedição de alvará para levantamento 

do valor (id. 27451332). Após vieram-me os autos conclusos para 

deliberação. É o necessário. Decido. O processo é de ser extinto em 

virtude da satisfação da obrigação imposta nos autos, uma vez que a 

parte requerida efetuou espontaneamente o pagamento do débito, 

conforme se observa no id. 27135694. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocadas nestes autos em virtude da satisfação da 

obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento do valor depositado nos autos. Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007472-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANNY SULLYVAN DA SILVA LIMA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

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: 1007472-56.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JANNY SULLYVAN DA SILVA LIMA SOUSA REU: MRV ENGENHARIA, 

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. Vistos. Trata-se de ação 

de reparação c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de 

nulidade de cláusula contratuais abusivas promovida por Janny Sullyvan 

da Silva Lima Sousa em desfavor de MRV Engenharia e Participações e 

MRV Prime Parque Chapada do Horizonte Incorporações SPE Ltda.. Depois 

do trânsito em julgado da sentença, a requerida compareceu nos autos e 

realizou o depósito da quantia de R$ 19.394,03 (id. 28469114), relativo à 

condenação imposta na sentença. Em seguida a parte autora requereu a 

expedição de alvará para levantamento do valor (id. 28596911). Após 

vieram-me os autos conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. 

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta nos autos, uma vez que a parte requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa no id. 

28469114. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocadas 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

do valor depositado nos autos. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001782-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE JESUS SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIU PIU DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI ME - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HDI SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo:  1001782-46.2017.8.11.0002 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUCAS DE JESUS SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS, PIU PIU 

DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI ME - ME Vistos, Trata-se 

de ação de reparação de danos morais, materiais e estéticos promovido 

por Lucas de Jesus Silva em desfavor de Piu Piu Distribuidora de Frutas e 

Legumes Eireli ME, que denunciou à lide a seguradora HDI Seguros S.A., 

todos devidamente qualificados nos autos. O autor, a requerida e a 

seguradora celebraram acordo, requerendo a sua homologação, conforme 

termo de acordo acostado no id. 27449523. Após os autos vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo 

firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. Posto isso, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes (id. 27449523). Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. 

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC. Honorários da 

forma pactuada. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004827-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004827-92.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDIVALDO SANTANA DE OLIVEIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Edivaldo Santana de Oliveira promove a presente ação de cobrança de 

seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro DPVAT, requerendo a condenação da requerida ao pagamento 

da indenização referente ao Seguro Obrigatório por Acidente de Trânsito. 
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Juntou documentos de Ids. 4140744 a 4140762. No Id. 4185068 foi 

determinada a emenda da inicial, sendo esta cumprida no id. 4673421. A 

audiência de conciliação restou prejudicada em virtude da ausência do 

autor (id. 5541234). A requerida apresentou contestação (Id. 5828959), 

alegando preliminarmente preclusão da prova pericial em virtude da 

ausência do autora na audiência de conciliação, a ocorrência da 

litispendência, a falta de interesse de agir em virtude da ausência de 

requerimento administrativo e a ausência de laudo do IML. No mérito aduz 

inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente e ressaltou que 

havendo condenação o pagamento da indenização deverá ser 

proporcional ao grau da lesão. Ainda, ressalta que a aplicação de juros de 

mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir 

do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em até 10% sobre o 

valor da condenação. A parte autora no id. 9774542 requereu a 

desistência da ação, porém a parte requerida manifestou discordância no 

id. 11451565 Em seguida, a parte autora foi intimada para manifestar a 

respeito da alegada litispendência arguida pela requerida, porém nada 

manifestou (id. 22950676). Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. 

Decido. Da eficácia da coisa julgada Este fenômeno jurídico está definido 

no art. 502, do Código de Processo Civil e se caracteriza pela tríplice 

identidade dos elementos da ação, quais sejam: partes, causa de pedir e 

pedido. Pois bem, reza o art. 508 daquele diploma legal, que “transitada em 

julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas 

as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento 

quanto à rejeição do pedido”. Em suma, a sobredita norma é clara ao 

dispor que é vedado às partes trazerem elementos que poderiam ser 

utilizados em demanda judicial anterior e que já contou com o 

pronunciamento definitivo do Poder Judiciário. Em resumo, versa a lei, de 

modo expresso, sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada. A propósito 

do tema, elucidativas são as palavras do brilhante processualista Luiz 

Guilherme Marinoni, “in verbis”: “Em verdade, qualquer nova ação, que 

tenda a retirar o benefício concreto, ocasionado pela primeira ação (cuja 

declaração transitou em julgado), é de reputar-se inviável, também por 

ofensa à coisa julgada. Afinal, ou a declaração resultante dessa ação 

confirmará aquela emanada da primeira ação (entendendo improcedente a 

pretensão do autor, e mantendo o direito aos alimentos pelo réu), sendo 

por isso inútil, ou então contrariará a primeira decisão (exonerando do 

dever de alimentos), tornando-se inviável por ofensa à declaração havida 

na primeira ação. Como elemento protetor da decisão judicial, o código de 

processo civil brasileiro concebe a chamada eficácia preclusiva da coisa 

julgada (também denominada, antigamente, de julgamento implícito). De 

acordo com a previsão contida no art. 474: 'passada em julgado a 

sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as 

alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento 

como à rejeição do pedido'. Note-se que, agora, e especificamente para 

proteger a declaração transitada em julgado, todo o material relacionado 

com o primeiro julgamento fica precluso, inviabilizando sua reapreciação 

judicial em ação subseqüente. Todas as alegações deduzidas, bem como 

aquelas que seriam dedutíveis, porque mantêm relação direta com o 

material da primeira demanda (ainda que não tenham sido apresentadas 

em juízo ou apreciadas pelo magistrado), presumem-se oferecidas e 

repelidas pelo órgão jurisdicional. Isto não quer dizer que os motivos da 

sentença transitam em julgado, mas apenas que, uma vez julgada a 

controvérsia, e elaborada a regra concreta do caso, todo o material 

utilizado como pressuposto para atingir essa declaração torna-se 

irrelevante e superado (mesmo que, sobre ele, não se tenha o órgão 

jurisdicional manifestado expressamente, ou completamente). Por essa 

razão, a preocupação com o 'julgamento implícito', ou com a eficácia 

preclusiva da coisa julgada, só tem relevância se houver a possibilidade 

de ofensa (na segunda ação) à coisa julgada já formada[1]" – Negritei. A 

jurisprudência não discrepa deste raciocínio, senão vejamos: “Para que se 

opere a coisa julgada, deve haver tríplice identidade entre as ações, ou 

seja, suas partes, causa de pedir e pedido devem ser os mesmos[2]”. Na 

espécie, verifico que incide o instituto da coisa julgada material, uma vez 

que a parte autora já deduziu, por meio de ação de cobrança (processo n. 

1004837-39.2016.8.11.0002), que tramitou na Primeira Vara Cível desta 

Comarca, idêntica pretensão. Com efeito, naquela ocasião, o pedido da 

parte autora foi direcionado a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S/A, visando a obtenção da verba indenizatória relativo ao sinistro 

descrito nestes autos, sendo que o pedido indenizatório foi julgando 

improcedente, consoante se observa da sentença juntada no id. 26306832 

dos autos n. 1004837-39.2016.8.11.0002. Por essa fresta de luz, 

reconhecida a coisa julgada, a sentença tem força de lei nos limites da lide 

e das questões decididas (CPC – art. 503), impondo-se, assim, a definição 

da matéria e a impossibilidade de rediscuti-la. Nessas condições, não há 

outro caminho senão a extinção do processo, conforme o inciso V, do art. 

485, do Código de Processo Civil. Posto isso, declaro o processo extinto 

sem resolução do mérito, consoante a regra descrita no inciso V, do art. 

485, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais, bem como honorários 

advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contudo, por ser 

beneficiária da Justiça Gratuita, determino a suspensão da cobrança das 

custas processuais e honorários advocatícios, pelo prazo previsto em lei. 

Transitada em julgado deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Manual do Processo de 

Conhecimento, Revista dos Tribunais, 3ª ed., 2004, p. 688. [2] RTJ 

123/569.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003895-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN WAGNER VITORIO VENEGA CONCEICAO (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:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003895-70.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

RENNAN WAGNER VITORIO VENEGA CONCEICAO EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. RENNAN WAGNER 

VITORIO VENEGA CONCEICAO promovem o presente cumprimento de 

sentença em desfavor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

visando recebimento da quantia descrita nos autos. Após o trânsito em 

julgado da sentença a parte exequente pugnou pela intimação da parte 

executada para o pagamento do débito. Devidamente intimado o executado 

realizou o depósito do valor de R$ 3.436,24 (id. 25518458) No id. 

26202420 a parte exequente manifestou concordância com o valor 

deposito e requereu a expedição de alvará em seu favor. Após, os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. O processo é de ser extinto em 

virtude da satisfação do crédito, uma vez que o valore depositado nos 

autos se serviu para adimplir o débito sub judice. Posto isso, declaro 

extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo 

extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do 

CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará 

em favor da exequente para levantamento da quantia depositada nos 

autos. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Às providências necessárias. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000809-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANA APARECIDA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000809-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

JEOVANA APARECIDA MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

execução definitiva de multa astreinte promovida por Jeovana Aparecida 

Moreira da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. (art. 297, §1º c/c art. 520, ambos do CPC). Devidamente 

intimada a parte executada apresentou impugnou ao cumprimento 
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provisório de decisão no id. 18968649, que foi desacolhida na decisão de 

id. 21980442. Na ocasião a presente execução foi convertida em 

definitiva. Na decisão de id. 24322672 foi determinado que a exequente 

esclarecesse sobre seu interesse no prosseguimento do presente feito, 

considerando que os valores da multa astreinte também se encontram 

sendo executados nos autos principais n. 1010609-12.2018.8.11.0002. A 

isso a exequente disse estar aguardando decisão a ser prolatada nos 

autos principais. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Da 

análise detida da pretensão contida na petição inicial vislumbro que os 

requisitos da tutela jurisdicional almejada deixaram de ser preenchidos, o 

que leva a extinção da demanda, por falta de interesse processual. Isso 

porque, nesta ocasião deliberei nos autos principais acerca da multa 

astreinte também postulada nestes autos, de modo que qualquer 

insurgência da parte deverá ser formulada naquela demanda. Diante deste 

cenário, fica evidenciada a perda superveniente do objeto do presente 

cumprimento definitivo de decisão liminar, inexistindo, assim, qualquer 

utilidade a exequente à continuação deste feito. De fato, não resta outra 

alternativa a não ser reconhecer a falta de interesse processual 

superveniente. Logo, a extinção desta ação é medida que se impõe. Com 

estas considerações, verificada a falta de interesse processual 

superveniente, JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC. Custa pela parte exequente 

e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja 

exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que 

beneficiária da justiça gratuita. Transitado em julgado, arquive-se com as 

baixas necessárias. Às providencias necessárias. Às providencias 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1004057-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004057-31.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

GEORGE LUIZ DE LIMA REQUERIDO: MRV PRIME PROJETO MT C 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. Trata-se de ação de rescisão 

contratual c/c devolução de quantias pagas promovida por George Luiz de 

Lima em desfavor de MRV Prime Projeto MT C Incorporações SPE Ltda. 

Depois do trânsito em julgado da sentença, a requerida compareceu nos 

autos e realizou o depósito da quantia de R$ 7.606,40 (id. 28553142), 

relativo à condenação imposta na sentença. Em seguida a parte autora 

requereu a expedição de alvará para levantamento do valor (id. 

28553145). Após vieram-me os autos conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

da obrigação imposta nos autos, uma vez que a parte requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa no id. 

28553142. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocadas 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

do valor depositado nos autos. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença 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))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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. Vistos. 

FERNANDA DA SILVA QUEIROZ promove o presente cumprimento de 

sentença em desfavor de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A, visando recebimento da quantia imposta r. sentença 

prolatados nos autos. Antes do trânsito em julgado da sentença a parte 

exequente realizou o depósito do valor de R$ 1.217,78 no id. 14589362. 

No id. 25810931 o exequente requereu a intimação da executada para 

realizar o pagamento do saldo remanescente, sendo que a parte 

executada realizou o depósito da quantia de R$ 927,22 no id. 26177896. 

Em seguida o exequente requereu novamente a intimação da executada 

para realizar o pagamento do calor remanescente (id. 26625998). A 

executada compareceu nos autos informando o depósito de R$ 436,55 no 

id. 28345366 e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no id. 

28428674 alegado a existência de excesso de execução. No id. 28908620 

a parte exequente manifestou concordância com os valores depositados e 

juízo e requereu a expedição de alvará em seu favor. Após, os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente ressalto que restou 

prejudicado o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença oposta 

pelo executado, tendo em vista a concordância da exequente quanto aos 

cálculos apresentados pelo executado. Outrossim, o processo é de ser 

extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez que os valores 

depositados nos autos nos ids. 14589362, 26177896 e 28345366 serviram 

para adimplir o débito sub judice. Posto isso, declaro extinta a obrigação 

de pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, 

na forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e 

sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da exequente 

para levantamento dos valores depositados em juízo. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005815-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE SILVA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL AYRTON SENNA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIRLEI CABRAL MORAIS OAB - MT5393-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis 

apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348026 Nr: 14278-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LIMA SOLER FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEANE MARTINS ARAUJO DA SILVA, 

EDILAINE MARIA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - CURADORA ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo de 05(cinco)dias, 

apresentar comprovante de diligencia.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405529 Nr: 14243-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CESAR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA no prazo de 05(cinco)dias, 

apresentar comprovante de diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316535 Nr: 12908-52.2013.811.0002

 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: PEDRO LUIS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO MACHADO, GOIANIRA 

SARDINHA DO AMARAL MACHADO, DIEGO HENRIQUE MORAIS BISSI, 

PATRICIA BARBOSA PIZANI BISSI, FIRMA EUGÊNIO MEYER, SIRIEMA 

IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA, PAULO ROBERTO COZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - 

Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO PELLENZ JUNIOR - 

OAB:MT 18.240, ROBSON FURTADO DA SILVA - OAB:MT 15.282

 Intimação da parte autora para retirar nesta secretaria o edital de citação 

com fins de providenciar sua publicação em jornal local de ampla 

circulação, conforme Determinação de fl. 152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397405 Nr: 9979-75.2015.811.0002

 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: VALTER NICOLAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, LEILA MARIA BOABAID LEVI, 

LUCILA SOARES BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO 

COUTO, LOURIZA SOARES BOABAID, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, 

WALTER NUNES DA SILVA BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar no prazo de 

05(cinco)dias, acerca da certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 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:

 Intimação da parte autora para retirar nesta secretaria o edital de citação 

com fins de providenciar sua publicação em jornal local de ampla 

circulação, conforme Determinação de fl. 109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 563677 Nr: 424-92.2019.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: MARCIO BOM DESPACHO MENDES

 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, MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:MT 9913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, Para no prazo de 

05(cinco)dias, manifestar sobre fls. 46/49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523438 Nr: 259-79.2018.811.0002

 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: FABIANE FERNANDA DA SILVA RAMOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO AGUA VERMELHA, RIO SUL 

ALIMENTOS LTDA - EPP (SUPERMERCADO COMPRE MAIS), MAX ARIEL 

TONIAZZO, ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO, COMPRE MAIS 

SUPERMERCADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B, 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

 INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, para no prazo de 

05(cinco)dias, manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 532800 Nr: 5867-58.2018.811.0002

 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: JOÃO SEVERIANO DA SILVA, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME, MASSA FALIDA DE 

NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA

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

MIRANDA - OAB:MT 9.779, ROSANNA KALLY SPREAFICO DE 

MEDEIROS - OAB:MT 9.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT 15.948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - 

OAB:MT 14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:MT 13.955

 Certifico que, a intimação não foi publicada para o A.J., sendo assim, 

REFAÇO A INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, para no prazo de 

05(cinco)dias manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 556560 Nr: 18293-05.2018.811.0002

 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: WAGNER LAURO WYLLER MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA PESSATI - 

OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Certifico que o A.J. foi intimado por email, contudo, ficou inerte.

 Dessa forma, refaço a intimação por DJE PARA QUE O ADMINISTRADOR 
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NO PRAZO DE 05(CINCO)DIAS, MANIFESTE NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 593688 Nr: 16775-43.2019.811.0002

 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: WESLEY DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 Certifico que o patrono da Requerida não estava cadastrado nos autos.

 Sendo assim, faço a INTIMAÇÃO DA DEVEDORA para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a presente habilitação (art. 12, da Lei N.º 

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

provas que reputem necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213213 Nr: 8675-85.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACSON WESLEY VALÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO TAQUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI SOARES DE MIRANDA - 

OAB:15123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11.972/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para no prazo de 05(cinco)dias, 

retirar a certidão de crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 325894 Nr: 22266-41.2013.811.0002

 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: VALTER EDUARDO VIDOTTI, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT - VAZ/ COMPRE MAIS SUPERMERCADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6.467/MT, 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 PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Valter 

Eduardo Vidotti, de R$ 9.688,64 (nove mil seiscentos e oitenta e oito reais 

e sessenta e quatro centavos), reconhecidos pela 20ª Vara Cível de 

Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 12202-39.2010.811.0041 – Id. 

432350 (fls. 13/17), atualizados até a data da decretação da falência da 

empresa requerida juntada nos autos pelo Administrador Judicial (fls. 

38/41), a ser habilitado na classe de credores quirografários da Massa 

Falida de Compre Mais Supermercados Ltda.Por fim, retifique-se o Sistema 

Apolo, bem como a capa dos autos para constar como 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.: 241916 Nr: 3109-87.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FREITAS BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - 

OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Instituição 

Educacional Matogrossense –IEMAT em desfavor de Lucas Freitas 

Benevides.

No curso do processo a parte exequente noticiou que buscou 

informações junto ao site da Receita Federal, onde confirmou que o 

falecimento do executado e por desconhecer a existência de herdeiros ou 

bens, postulou pela extinção do feito nos termos do artigo 485, IV doo 

CPC.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

parte exequente informa a ausência de habilitação dos sucessores do 

executado e postula a extinção do feito.

Pois bem, considerando o falecimento do executado e tendo a parte 

exequente informado a impossibilidade de promover a habilitação dos 

sucessores processuais nos autos, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito, pois a ação não pode prosseguir no seu curso 

normal.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do inciso IV, do 

art. 485, do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios nesta fase processual, por insubsistir contenciosidade.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 294483 Nr: 14628-88.2012.811.0002

 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: BENALCI MARIA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES ROBERTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590, LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - 

OAB:23252/O

 Autos n.º 294483

Vistos etc.,

 Trata-se de ação de usucapião movida por Benalci Maria de Assunção 

em desfavor de Euclides Roberto de Almeida.

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova.

Assim, a partir dos autos, fixo os seguintes pontos controvertidos sobre 

os quais incidirão a prova: a) a origem da posse sobre o imóvel; b) o 

tempo de exercício da posse pela parte autora; c) se esta posse é mansa 

e pacífica; d) a existência de animus domini da parte autora; e) a 

destinação dada ao imóvel pela parte autora.

Diante da natureza da controvérsia, determino a produção de prova oral, 

consistente na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 

357, CPC).

Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

16/04/2020, às 15h.

Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 

o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 
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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).

Expeça-se mandado de intimação para as testemunhas arroladas pela 

Defensoria Pública às fls. 18.

Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 05 de fevereiro de 2020.

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 343300 Nr: 10521-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO ESTAÇÃO COMERCIO DE 

COMBUSTÍVEL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:MT 4.656

 Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por Murillo Espinola de 

Oliveira Lima em desfavor de Posto Estação Comércio de Combustível 

LTDA-ME, pelos fatos e fundamentos exposto às fls. 255/256.

Instado ao pagamento a parte executada permaneceu inerte ao pagamento 

(certidão de fls. 260).

A parte credora postulou às fls. 258/259 requerendo o prosseguimento da 

execução em relação as saldo devedor, ante ao não pagamento 

voluntário, requerendo a penhora online, via BACENJUD, na conta da 

executada.

Aportou aos autos planilha atualizada pela parte exequente às fls. 

264/268.

No seguimento, procedeu-se penhora online do montante devido (fls. 

270/272).

 Instado a manifestar quanto o valor penhorado, a parte executada 

permaneceu inerte (certidão de fls. 277).

À fl. 278/281a parte exequente pugnou pelo levantamento do valor 

penhorado e requereu a penhora do saldo remanescente.

Em seguida foi realizada a penhora online em contas bancárias da 

executada do saldo remanescente,

Devidamente intimada à executada nada manifestou a respeito da penhora 

realizada nos autos, conforme certificado às fls. 295.

Em seguida a parte exequente pugnou pelo levantamento do valor 

penhorado (fls. 297).

Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela parte exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, conforme determinado na sentença.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

(fls. 282) para a conta bancária a ser indicada pela parte exequente às 

fls. 297.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 440318 Nr: 6934-29.2016.811.0002

 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: TATIANE LOPES DE SOUZA, ALFAJUD - 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FABRICIO SEGALA 

SANTOS - OAB:OABSP296189, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 6.565/O, JOSE MARIA DOS SANTOS - OAB:OAPSP142505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON GIULIANO FRANCO 

DE SOUSA - OAB:15836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:266539, 

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:OAB/MT12.627

 Vistos, etc.

Considerando a nomeação da nova administradora judicial nos autos 

principais (Código 384179), determino a intimação da nova Administradora 

Judicial, para que, manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca 

do crédito do habilitante.

Após, vistas ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 74333 Nr: 9291-02.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ANGELO MAZZORANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA. 

(POSTO SHOPPING)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:3.098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA ASSIS PAIVA 

SERRA - OAB:13256, MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB:MT 

6.811-B

 Vistos, etc.

Em análise dos autos, verifica-se que a parte exequente manifestou pela 

concordância do laudo de avaliação e requereu a adjudicação dos bens 

penhorados (fls. 201).

Pois bem. Antes de analisar o pedido de adjudicação, determino a 

intimação da parte executada, na pessoa do seu patrono, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, sobre o laudo de avaliação (fls. 

200).

Havendo concordância ou inexistindo manifestação no prazo fixado, 

determino venha novamente o exequente, em cinco (05) dias, manifestar 

se ainda possui interesse na adjudicação (CPC – art. 876), ou na 

alienação particular (CPC – art. 880) ou na alienação em hasta pública 

(CPC - art. 886).

A esses atos o executado deverá ser cientificado por intermédio de seu 

advogado ou, não o possuindo, pessoalmente, preferencialmente por 

carta registrada, quando possível, ou mandado (CPC - art. 889, I).

Cumpram-se. Intimem-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 324026 Nr: 20424-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMARE MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13.241-A

 Vistos, etc.

Para apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, necessário 

se faz que os autos sejam remetidos ao Contador Judicial para apuração 

do débito.

Deverá o expert observar a sentença de fls. 29/31 e o acórdão de fls. 

65/67 que determinou: 1) a título de danos morais no importe de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento 

(16/12/2014), pelo índice INPC/IBGE, com juros de mora de 1% ao mês, a 

contar do evento danoso (04/11/2012). 2) Honorários advocatícios em 

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

Com os cálculos nos autos, conclusos para as deliberações pertinentes.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406692 Nr: 14961-35.2015.811.0002

 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: VALDELINO FERREIRA NEVES, LUZIA JESUS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SEBASTIÃO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Citem-se, pessoalmente, os confinantes Damião Gesse e Gercino Pereira 

conforme endereços atualizados à fl. 24, para que também apresentem 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Considerando o decurso do prazo sem manifestação do requerido, nomeio 

como Curador Especial o Centro Universitário de Várzea Grande - 

UNIVAG, que deverá ser regularmente intimada para patrocinar a defesa 

do requerido Manoel Sebastião de Almeida.

Apresentada a contestação, determino à parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação.

Por oportuno, DEFIRO o pedido de habilitação dos herdeiros do Sr. 

Valdelino Ferreira Neves conforme fls. 70, proceda-se com a inclusão na 

capa dos autos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 74101 Nr: 6909-36.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PETROLEO GFC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:MT 6.811-B

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 30 de março de 2020, às 

09h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer 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.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 552847 Nr: 16335-81.2018.811.0002

 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: KATIA ROBERTA DE OLIVEIRA, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME

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

MIRANDA - OAB:MT 9.779, MARCO AURELIO BALLEN - OAB:MT 4.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13955

 Certifico que decorreu em branco, o prazo para devedora manifestar.

 SENDO ASSIM, FAÇO INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, PARA 

NO PRAZO DE 05(CINCO)DIAS, MANIFESTAR NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 553404 Nr: 16614-67.2018.811.0002

 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: PAULO FERNANDO DE SOUZA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

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

OAB:MT 14.606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18.024/MT, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:MT 

7.187

 Certifico que não houve publicação para o A.J.

 Sendo assim, REFAÇO A INTIMAÇÃO PARA O ADMINISTRADOR 

JUDICIAL, MANIFESTAR NO PRAZO DE 05(CINCO)DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 556558 Nr: 18291-35.2018.811.0002

 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: ADALBERTO LUDUGERIO DA SILVA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

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

OAB:, MARIA CAROLINA PESSATI - OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Certifico que não houve publicação via DJE para o A.J.

 Sendo assim, refaço a INTIMAÇÃO PARA O ADMINISTRADOR JUDICIAL, 

MANIFESTAR NOS AUTOS NO PRAZO DE 05(CINCO)DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 556561 Nr: 18294-87.2018.811.0002

 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: GLEIZE NASCIMENTO ACEBILIO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

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

OAB:, MARIA CAROLINA PESSATI - OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO DE 05(CINCO) dias nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 516437 Nr: 22513-80.2017.811.0002

 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: ART LAMINAS COMERCIO DE LAMINAS DE MADEIRA 

LTDA EPP, REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, SRM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, VMR COMERCIO 

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZA SIMÉIA BERSI - 

OAB:366.311/SP, FABIO ROCHA NIMER - OAB:CORECON/MS 1033, 

VICTOR HUGO CAMPANIA - OAB:354.949/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:MT 15.401
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 Certifico que, embora devidamente intimado o A.J. não se manifestou.

 FAÇO NOVAMENTE A INTIMAÇÃO DA DEVEDORA, PARA CUMPRIR 

DETERMINAÇÃO DE FLS. 21, NO PRAZO DE 05(CINCO)DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 568159 Nr: 2924-34.2019.811.0002

 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: ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARIO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E 

LUBRIFICANTES LTDA

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

MIRANDA - OAB:MT 9.779, JOAQUIM LISBOA NETO - OAB:MT 10.557, 

LEIDIANE COSTA DA SILVA - OAB:9.250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948

 Certifico que, decorreu em branco, o prazo para a devedora manifestar.

INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA NO PRAZO DE 

05(CINCO)DIAS MANIFESTAR NOS AUTOS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014737-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GIMENES MONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEREMIAS NUNES BARROS (REU)

MARIA LOPES PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, A audiência de conciliação designada nos 

autos restou infrutífera diante da ausência do retorno do AR ou 

correspondência devolvida, conforme mencionado pelo conciliador no Id. 

26694218. Logo em seguida, compareceu a parte requerida requerendo 

seja redesignada a audiência, informando novo endereço da parte 

requerida (Id. 28031582). Desse modo, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 27 de abril de 2020, às 09:00 horas, 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. Consignem-se as 

deliberações contidas na decisão de Id. 25316076. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000451-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA AUXILIADORA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por dano material e moral c/c liminar de exclusão 

nome do serasa, scp e protesto proposta por Dalva Auxiliadora da Silva 

Cruz em desfavor de Banco Bradesco Financiamento S.A, alegando em 

síntese, que firmou contrato de financiamento com a requerida de veículo 

Chevrolet Onix 1.0 ano 2016/2017, Placa PYQ6247, atingindo o montante 

de R$ 57.269,92 (cinquenta e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e 

noventa e dois centavos). Sustenta que em janeiro do corrente ano, 

obteve conhecimento de que a requerida propôs ação de busca e 

apreensão do veículo em virtude da inadimplência da parcela de n.º 11 

com vencimento no dia 16.08.219, no valor de R$ 734,79 (setecentos e 

trinta e quatro reais e setenta e nove centavos). Contudo, afirma que a 

referida parcela já foi devidamente adimplida pela parte autora, e mesmo 

após várias tentativas de contato com a requerente solicitando a baixa da 

parcela, esta se manteve inerte inserindo o nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito. Assim requer a concessão da tutela de 

urgência a fim de que seja determinada que a parte requerida proceda 

com a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. No 

mérito, requer a condenação do banco requerido em indenização por 

danos materiais e morais. Determinada a emenda da inicial (Id. 28117873), 

a parte autora manifestou no Id. 28175805 atendendo ao comando judicial. 

Os autos vieram conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 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. Nesse passo, a 

relevância do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da 

parte autora (Ids. 27820889 e 27820890), o contrato de financiamento do 

veículo sub judice, comprovando a relação jurídica existente entre as 

partes e o extrato que evidencia a inscrição dos seus dados pessoais no 

valor de R$ 27.922,00 (vinte e sete mil novecentos e vinte e dois reais), 

colacionados nos Ids. 27821592 e 27821366, em virtude de débito com a 

requerida referente à parcela do contrato firmado, especialmente pelo 

comprovante de pagamento da referida parcela pela parte autora (Ids. 

27821359e 27821362) documentos estes que fortificam a narrativa 

apresentada na inicial. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito o qual 

já fora adimplido pela parte autora. Ressalte-se que se trata de medida que 

se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da 

dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, 

qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for 

julgado improcedente, poderá proceder à nova negativação, 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 oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais da autora de seus cadastros, referente ao débito no valor de R$ 

27.922,00 (vinte e sete mil novecentos e vinte e dois reais), consoante 

indicado no extrato colacionado no Id. 27821366, inserido pela parte 

requerida, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 27 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, 
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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

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000861-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUCIR RISSATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

SILVANE CONCEICAO DOS SANTOS OAB - 537.312.121-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000861-82.2020.8.11.0002. AUTOR(A): LAUCIR RISSATTO 

REPRESENTANTE: SILVANE CONCEICAO DOS SANTOS REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, Em ID. 28472915 a parte 

autora juntou novos relatórios médicos que atestam: o paciente Laucir 

Rissato, 56 anos, foi submetido a correção de mal formação arteriovenosa 

cervical intradural em 25/11/2019 no hospital são benedito, evoluindo no 

pós operatório com tetraplegia, estando totalmente acamado, 

traqueostomizado e dependente de ventilação mecânica em quase toda 

totalidade do tempo. Nas tentativas de desmame de ventilação mecânica, 

paciente evoluiu com atelectasias importante, por déficit de força muscular 

devido a tretraplagia, sendo portanto, imprescindível o respirador 

mecânico para evitar insuficiência respiratória. Há também relatórios 

médicos em ID. 27935089, que informa que: o paciente encontra-se 

acordado, lúcido e orientado, dependente de ventilação mecânica por 

dificuldade em manter padrão ventilatório devido quadro de tetraplegia, 

sendo esta a única condição que determina sua necessidade de 

permanecer em ambiente hospitalar, concluindo assim pela necessidade 

de home care para possibilidade de alta e prosseguimento do 

acompanhamento em ambiente domiciliar, local onde terá menores riscos 

de evoluir com eventuais infecções e terá possibilidade de retomar suas 

atividades cotidianas. Pois bem. O pleito de urgência comporta 

acolhimento. O direito à saúde é público e subjetivo, constitucionalmente 

garantido e incumbido ao Estado (Art. 196 da CRFB). A possibilidade de 

atendimento “home care”, no âmbito do Sistema Único de Saúde, é previsto 

no artigo 19-I, da Lei nº 8.080/90, incluído pela Lei nº 10.424/01. Vê-se, 

portanto, que o direito à saúde abrange todo o tratamento médico, 

atendimento de enfermagem, insumos, equipamentos e serviços de saúde 

necessários ao paciente, cabendo a prestação dos serviços em unidades 

da rede pública de saúde ou em domicílio. Tais são as premissas 

interpretativas para a adequada equalização dos fins sociais que tais 

normais impõem (art. 5º da LINDB e art. 8º do CPC). Destarte, entraves 

burocráticos não podem ser utilizados como obstáculos ou impeditivos ao 

cumprimento, em tempo razoável, da imposição constitucional imputada, 

solidariamente, aos Entes Federados na garantia do direito à vida e à 

saúde. No caso em tela, a documentação que acompanhou a inicial, dão 

conta da probabilidade do direito invocado, no que se refere à patologia 

que acomete a demandante e a necessidade de realização de cuidados 

especiais em sua residência. A idade avançada da parte Requerente, 

somada a gravidade da doença que é acometida e do extremo potencial 

lesivo e debilitante da doença, permite, em análise superficial, tal 

conclusão. Nesse passo, o atendimento domiciliar, para cuidados 

intensivos e diários da demandante por um profissional da área da saúde 

e custeado pelo SUS, em análise perfunctória, revela-se necessário, com 

objetivo minimizar, ainda que em pouca escala, o grau de sofrimento da 

parte Requerente que encontra-se, embora com quadro estável, requer 

cuidado específico para amenizar dor e sofrimento. Cuida-se de situação 

singular, tendo em vista a peculiaridade do caso concreto. Os 

instrumentos, insumos e utensílios necessários aos cuidados diários 

também deverão ser fornecidos pelo Município e Estado réus, juntamente 

com profissional devidamente habilitado e capacitado para tanto. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro 

parcialmente o pedido de tutela de urgência, razão pela qual: a) Determino 

que a parte Requerida assegure a internação domiciliar (home care) da 

parte Requerente, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de 

eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos 

equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo 

cama hospitalar e ventilador de suporte a vida. Registre-se que, estando o 

paciente internado, sob cuidados médicos, somente ao profissional de 

medicina que o assiste cabe deliberar sobre as providências e riscos 

próprios à eventual transferência para sua residência, de modo que 

havendo risco de movimentação do paciente este juízo deve ser 

imediatamente comunicado, para providências atinentes a suspensão ou 

adequação da presente ordem. b) Considerando que a parte Requerente 

faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deve pleitear 

referido benefício administrativamente junto à Concessionária de Energia 

Elétrica e, compete à própria concessionária de energia elétrica a 

incumbência de instalar um medidor específico para a operação do home 

care, na forma do Art. 6º da Lei 12.212/2010, para possibilitar o 

funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários à sobrevivência 

e bem estar da parte Requerente; e , ainda, a parte Requerida adotem as 

providências para custearem o pagamento de energia elétrica em relação 

à unidade consumidora a ser instalada, arcando com o consumo da 

energia elétrica que exceder aos limites da TSEE; c) Determino que, após 

70 (setenta) dias de internação domiciliar, a parte Requerente seja 

submetida a avaliação pelo médico responsável pela internação domiciliar, 

o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da 

autora, bem como deverá atestar a (des)necessidade de continuidade do 

serviço de home care. Registre-se que o relatório médico deverá ser 

apresentado nos autos antes do término do prazo de 90 (noventa) dias, 

possibilitando que este juízo aprecie, tempestivamente, a necessidade de 

prorrogação dos efeitos da tutela de urgência; d) Fixo o prazo de até 30 

(trinta) dias, para cumprimento das obrigações descritas no item a, pela 

rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, 

alternativamente, pela rede privada, via depósito voluntário para 

satisfação da ordem judicial. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, 

ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, 

sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, 

ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. À 

Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016345-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOARLEI SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1016345-74.2019.8.11.0002. AUTOR(A): JOARLEI SANTANA DE 

OLIVEIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta no 

interesse de Joarlei Santana de Oliveira, objetivando a realização do 

procedimento médico de ablação de via anômala. Deferida a antecipação 

de tutela em ID 25653965. Em diligências feitas por este juízo, há a 

informação de que o procedimento requerido encontra-se agendado para 

realização no dia 10/02/2020 no Hospital Geral. Desta forma, aguarde-se 

manifestação da parte Autora acerca do cumprimento da obrigação. Após, 

proceda a Secretaria Judicial com a prática dos atos ordinatórios. Às 

providências. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010679-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CAPELARI SEGALIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em vista a informação de disponibilização da medicação sub 

judice na Farmácia de Alto Custo – SES a partir do dia 04/12/2019, por 

meio de Ofício nº 35/2019/GBSES/SES/MT, de 19/11/2019, arquivado em 

Gabinete, determino a intimação da parte Autora para que, provida de 

documentação pessoal, receita médica e decisão judicial, se dirija à 

Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da 

Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia 

Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na Avenida Gonçalo 

Antunes de Barros nº 3366, bairro Carumbé, juntamente com a 

Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado 

– COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira nº 63, 

Centro Sul, Complexo CERMAC, adotar as providências necessárias para 

disponibilizar a medicação requerida. Após, deverá a parte informar nos 

autos o fornecimento voluntário do medicamento, através do sistema de 

saúde estadual, no prazo de até 15 (quinze) dias. Em caso de eventual 

negativa, deverá o paciente juntar aos autos documento comprobatório 

que contenha, ao menos, o nome do servidor do Estado que o atendeu e o 

motivo do não fornecimento. Anoto, por oportuno, que a parte Autora deve 

submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a 

necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer 

enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor 

da medida, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde 

do Conselho Nacional de Justiça. Determino, desde pronto, que, quando da 

necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora 

deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente. À 

Secretaria para as providências necessárias.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259484 Nr: 19119-12.2010.811.0002

 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): GONÇALO CLOVIS DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GONÇALO CLOVIS DE ASSUNÇÃO, Cpf: 

17810442104. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 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, ELDER CURVO 

TAQUES, digitei.

Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 388664 Nr: 4527-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU PAULO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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 (fl. 120), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 111-v).

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):

 Cod. Proc.: 451692 Nr: 12604-48.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICINIO ALVES PULQUERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes na forma estabelecida pelo Provimento n. 56/2007-CGJ, 

intimando a parte exequente para que manifeste sobre a impugnação de 

fls. 131/133, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243349 Nr: 4504-17.2010.811.0002

 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: MARIA LUIZA TEREZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296044 Nr: 16550-67.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA, 

FERNANDO MENDONÇA FRANÇA, FLORENTINA MENDONÇA FRANÇA, 

ALINE VICTOR DE MATOS MENDONÇA, LEONARDO RODRIGUES DE 

MENDONÇA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:10.455

 Impulsiono estes na forma estabelecida pelo Provimento n. 56/2007-CGJ, 

intimando a parte executada para que manifeste sobre a impugnação de 

fls. 112/126, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320559 Nr: 16964-31.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCAL 

DA SILVA - OAB:9.409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes na forma estabelecida pelo Provimento n. 56/2007-CGJ, 

intimando a parte exequente para que manifeste sobre a impugnação de 

fls. 263/274, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453026 Nr: 13248-88.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA PIRES DINIZ - 

OAB:25069/O, MARIZETE S. FRANÇA - OAB:OAB/MT 16.457, 

ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes na forma estabelecida pelo Provimento n. 56/2007-CGJ, 

intimando a parte exequente para que manifeste sobre a impugnação de 

fls. 227/233, no prazo de quinze dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002457-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDUARDO TONET RAGNINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA 5ª CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004695-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON LUCAS JACINTO TORRES OAB - MT17652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004695-64.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA 

GODOI REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Ante a informação contida no ID 18655201 acerca do 

insucesso do procedimento realizado, e a evolução do quadro de saúde, 

assim como o parecer do NAT em ID 28973998, DEFIRO pedido formulado 

pela requerente e diante da excepcionalidade e da urgência que reclama o 

caso, em que o bem jurídico em consideração é a vida. Saliento que a 

saúde é um direito de todo cidadão brasileiro, positivamente imposto como 

dever ao Estado, a ser desincumbido através de ação hierarquizada, em 

sistema administrativo que recebeu a denominação de SUS – Sistema 

Único de Saúde (art. 196, 197 e 198 da C.F.). Observando a urgência e 

relevância da situação documentalmente evidenciada e, preenchidos os 

requisitos legais e com fundamento nos artigos 294 e 300, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e determino 

que os requeridos disponibilizem, imediatamente, a paciente MARIA DE 

FÁTIMA DA SILVA GODÓI, O NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (VVPP) 

COM URGÊNCIA, em Hospital da rede pública ou particular de saúde, 

credenciado ou não, com suporte compatível ao quadro clínico do 

requerente/paciente, devendo o Estado de Mato Grosso suportar as 

despesas de internação e correlatas. Por outro lado, havendo notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraia-se cópia a partir da decisão 

liminar e encaminhe-a ao representante do Ministério Público desta 

comarca, com atribuições criminais, para adoção das providências legais 

pertinentes, no que tange à responsabilização criminal da autoridade 

descumpridora, pelo crime de desobediência. Frise-se que, no caso de 

desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da tutela específica (art. 497, CPC). Para fiel cumprimento desta 

decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, 

§4º do CPC. Às urgentes providências. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 

de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003601-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003601-13.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARILZA ANTONIA DA SILVA 

REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos... Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão 

de tutela de urgência a fim de receber aposentadoria por idade rural. Pois 

bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, 

tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e 

especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não 

há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003195-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO DE CAMPOS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO OAB - MT22302/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003195-89.2020.8.11.0002. AUTOR: ELZO DE CAMPOS ALMEIDA REU: 

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE Vistos... ELZO DE CAMPOS ALMEIDA, devidamente qualificado, 

propôs a presente “Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, cumulada com danos morais c/c ressarcimento de valores por 

não fornecimento de água.” contra o Departamento de Água e Esgoto do 

Município de Várzea Grande/MT – DAE, almejando ligação nova de água 

com hidrômetro. Para tanto, informa que no dia 21 de novembro de 2019, o 

requerente solicitou a ligação de água para sua residência. Alega que foi 

feita análise do pedido e considerada viável, conforme conclusão de 

serviço. Porém a requerida não realizou o serviço conforme registrado no 

pedido. E que o requerente entrou em contato com o requerido através do 

SAC, que disse que a ligação da água ocorreria no mesmo dia. Ocorre que 

após todo esse tempo o requerente ainda continua sem água ligada em 

sua residência. Por essa razão, requereu em sede de tutela antecipada, a 

ligação da água, bem como a condenação do requerido ao pagamento de 

indenização, pelo dano moral causado à requerente. Acostou 

documentos. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98 do Código de 

Processo Civil, “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”. Logo, materializada a declaração, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. No que tange ao pedido liminar, preceitua o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco de resultado útil do processo. In casu, verifico que o pedido de 

concessão da tutela de urgência comporta acolhimento, pois os requisitos 

legais insculpidos no artigo 300 do CPC foram demonstrados de forma 

satisfatória. Os documentos que instruíram a inicial indicam a ocorrência 

de dano de difícil reparação ao direito da parte autora, mormente ser 

notória a necessidade do fornecimento contínuo de água, sob pena do 

consumidor suportar prejuízos de modo a tornar sua própria existência 

inviável, por tratar-se de bem essencial à vida, com efeitos indeléveis na 

área da saúde. Por fim, ressalta-se que o fornecimento de água é bem 

essencial a todos, constituindo serviço público indispensável, que a 

privatização não desnatura, subordinado ao princípio da continuidade de 

sua prestação (artigo 22 do CDC), por isso que impossível sua 

interrupção, até por sua característica nitidamente monopolista. Feitas 

essas considerações e, preenchidos os requisitos legais, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, nos termos do artigo 300 do CPC, 

determino a parte ré que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, tome 

providências para a ligação da água com hidrômetro na residência da 

parte autora ELZO CAMPOS ALMEIDA, sob pena de multa diária a ser 

arbitrada por esse juízo, até ulteriores deliberações. Intime-se e cite-se a 

parte ré para, respectivamente, tomar conhecimento da decisão proferida 

e, para querendo, responder a presente ação no prazo legal. Vindo 

resposta do requerido, com ou sem juntada de documentos, abre-se vista 

à parte requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 4 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003597-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIZE BOTELHO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELA ROCHA CALDEIRA OAB - MT26607/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003597-73.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CELIZE BOTELHO DE 

MIRANDA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos... Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Almeja o requerente a 

concessão de tutela de urgência a fim de receber o benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Pois bem, a tutela será de urgência 

quando, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “houver 

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

o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência reclama 

a observância do requerimento da parte, dos elementos de convicção que 

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

resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige maiores 

dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão necessita 

da realização e especificação de outras provas e análises, ou seja, neste 

momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a 

pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. 

Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Posto isso, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Outrossim, tendo em vista tratar-se de ação de concessão do 

auxílio-doença, nomeio como perito a médica Drª Aline de Alcântara 

Magnani Bezerra de Oliveira CRM 8028-MT, com endereço na Clínica 

FetalCare na Rua Ouro Fino, nº 23, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá-MT, 

para realização de perícia para constatar eventual incapacidade da parte 

autora. Considerando o grau de especialização do Sr. Perito, a 

complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os valores 

estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 305, de 07 

de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os honorários 

do Perito Judicial no valor de R$ 500,00. Considerando ainda, que a parte 

autora é beneficiária da Justiça Gratuita, expeça-se ofício requisitório, 

independentemente de novo despacho, após a realização da perícia e 

manifestação das partes sobre o laudo, nos termos do art. 29, da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo 

ser observado o art. 31, da referida Resolução. Não concordando o perito 

nomeado em aguardar a expedição de ofício em seu favor, volva-se 

conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada para a vida 

independente? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? d) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

e) Se temporária, por quanto tempo? Concedo às partes, o prazo de 15 

dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, bem como a 

apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão 

(CPC, art. 465, § 1º I, II e III). Os assistentes oferecerão os seus pareceres 

no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 

477, §1º). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do CPC. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037770-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MONTENEGRO GONÇALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THASSIA LORENA DE ANDRADE DIAS OAB - MT18534-O 

(ADVOGADO(A))

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT10216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1037770-11.2017.8.11.0041. AUTOR(A): WILLIAN MONTENEGRO 

GONÇALVES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o laudo pericial se apresenta 

controverso acerca da constatação da incapacidade laborativa do 

requerente. Posto isso, intime-se o perito judicial para esclarecimento 

acerca do laudo, no prazo de cinco dias. Após, manifestem-se as partes 

em igual prazo. Int. VÁRZEA GRANDE, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014202-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SARHA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89400 Nr: 10543-06.2005.811.0002

 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): BENONES DE SOUZA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:6660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENONES DE SOUZA MATOS, Cpf: 

00000009229, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 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, ELDER CURVO 

TAQUES, digitei.

Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 295336 Nr: 15567-68.2012.811.0002

 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: GERALDO ESTADEU DEFENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:MT 5.445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Manifeste-se a parte Requerente acerca da petição de fl. 261, no prazo 

legal.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308279 Nr: 4238-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOCKINK INSTALAÇÃO ELETRICA LTDA, 

PETER ALFRED FOCKINK, ALFREDO INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA, 

BRUNO ARTUR FOCKINK, ERICA MARIA REHN, HEDWIG MARIA FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER BALKE - OAB:64.562

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79194 Nr: 1842-56.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MUNIZ AGUIAR, VALDINEI DOS SANTOS 

NUNES, JOSÉ CARLOS ALVES BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte a juntar aos autos os dados 

necessários para levantamento do alvará, sendo Banco, Conta-corrente, 

agência e CPF de cada requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406847 Nr: 15038-44.2015.811.0002

 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: EDAIR DE ARRUDA TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN -DEPAR.EST. DE TRÂNSITO DO EST. 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497/MT, Lucila Cristina Piedade Prestes Capato - 

OAB:8962/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Intimação das partes acerca da parte final da decisão a seguir 

transcrita:"Com a juntada das deprecadas aos autos, dê-se vista ao autor 

para as alegações finais e posteriormente ao DETRAN-MT."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 66341 Nr: 2259-43.2004.811.0002

 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: AURIX ADMINISTRADORA DE BENS E VALORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIDERLANE CAVALCANTE DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 8.657, Humberto José Peixoto Vellozo - 

OAB:109231, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:MT 

8.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho em parte os argumentos da municipalidade às fls. 407/414, bem 

como determino a suspensão do cumprimento do precatório requisitório 

até o julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto.

Comunique-se e intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004695-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON LUCAS JACINTO TORRES OAB - MT17652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004695-64.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA 

GODOI REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Ante a informação contida no ID 18655201 acerca do 

insucesso do procedimento realizado, e a evolução do quadro de saúde, 

assim como o parecer do NAT em ID 28973998, DEFIRO pedido formulado 

pela requerente e diante da excepcionalidade e da urgência que reclama o 

caso, em que o bem jurídico em consideração é a vida. Saliento que a 

saúde é um direito de todo cidadão brasileiro, positivamente imposto como 

dever ao Estado, a ser desincumbido através de ação hierarquizada, em 

sistema administrativo que recebeu a denominação de SUS – Sistema 

Único de Saúde (art. 196, 197 e 198 da C.F.). Observando a urgência e 

relevância da situação documentalmente evidenciada e, preenchidos os 

requisitos legais e com fundamento nos artigos 294 e 300, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e determino 

que os requeridos disponibilizem, imediatamente, a paciente MARIA DE 

FÁTIMA DA SILVA GODÓI, O NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (VVPP) 

COM URGÊNCIA, em Hospital da rede pública ou particular de saúde, 

credenciado ou não, com suporte compatível ao quadro clínico do 

requerente/paciente, devendo o Estado de Mato Grosso suportar as 

despesas de internação e correlatas. Por outro lado, havendo notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraia-se cópia a partir da decisão 

liminar e encaminhe-a ao representante do Ministério Público desta 

comarca, com atribuições criminais, para adoção das providências legais 

pertinentes, no que tange à responsabilização criminal da autoridade 

descumpridora, pelo crime de desobediência. Frise-se que, no caso de 

desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da tutela específica (art. 497, CPC). Para fiel cumprimento desta 

decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, 

§4º do CPC. Às urgentes providências. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 

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.: 504694 Nr: 16253-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRR, RBRDA, JWFDS, DSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5.201-B/MT, Defensoria Publica Estado de Mato Grosso - 

OAB:, ODACIR ANTONIO LORENZONI FERRAZ - OAB:16597/O, WAGNER 

ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13.714

 Intimar o advogado Odacir Antônio Lorenzoni Ferraz (OAB/MT 16.597), 

constituído pelo acusado Rayan Rodrigues Ribeiro, para comparecer à 

Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande, designada para o dia 03/03/2020 às 13h30min, devendo 

comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a 

preparação para a sessão de julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504694 Nr: 16253-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRR, RBRDA, JWFDS, DSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5.201-B/MT, Defensoria Publica Estado de Mato Grosso - 

OAB:, ODACIR ANTONIO LORENZONI FERRAZ - OAB:16597/O, WAGNER 

ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13.714

 Intimar o advogado Wagner Rogério Neves de Souza (OAB/MT 13.714), 

constituído pelo acusado Rafael Bruno Rios de Almeida, para que, no 

prazo de 08 (oito) dias, para apresentar as razões da Apelação interposta 

ás fls. 1115, sob pena de subir sem elas, conforme determinado às fls. 

1118 e reiterado às fls. 1135.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433623 Nr: 3173-87.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO RANGEL ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Laercio Rangel Zimmermann, Rg: MT Filiação: Valdemar 

Zimmermann e Venilde Vicentin, data de nascimento: 14/02/1992, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua; Canal Rio 

Belém, 4.980, Bairro: Hauer, Cidade: Curitiba-PR

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, 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 ART. 14 DA LEI 10.826/2003.

Decisão/Despacho:Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO LAÉRCIO RANGEL ZIMMERMANN, brasileiro, filho de Venilda 

Vincentin e Valdemar Zimmermann, nascido aos 14/02/1992, natural de 

Várzea Grande/MT, nas penas do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu era 

primário a época dos fatos.

 A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade.

Quanto ao motivo do crime, o réu não foi ouvido em juízo, porém, em sede 

policial, disse que tinha planejado praticar um roubo.

No que diz respeito às circunstâncias do crime, são inerentes ao tipo 

penal.

 As consequências do crime são as naturais.

Assim, diante do acima exposto, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de 

reclusão (art. 14 da lei nº 10.826/03).

Reconheço a atenuante da confissão (sede policial), deixando de reduzir 

a pena-base por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Inexiste circunstância agravante.

Diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno 

definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão (art. 14 da lei nº 10.826/03), 

devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime aberto (CP, art. 33, § 

2°, c).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a dez dias-multa, à razão de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão 

de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 02 de dezembro de 2019.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 446659 Nr: 10253-05.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, ANTONIO FOGAÇA DE LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO, 

JOEL MOSCOLFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SHARLLER SILVA 

GALINDO - OAB:PR/58.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JACQUELINE CÂNDIDO DE SOUZA 

- OAB:20.282, RODRIGO GERALDO RIBEIRO ARAÚJO - OAB:OAB/MT 

9098

 VISTOS ETC.Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva 

efetuado por HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO, ao argumento de 

que ocorreu excesso de prazo de sua custódia cautelar (fls. 1053/1069). 

[...] l.Pelo exposto, INDEFIRO o pedido e MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA de HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO, já qualificado 

nos autos.Em face da certidão de fls. 1056, oficie-se à Autoridade Policial 

para que remeta as mídias a este Juízo no prazo de 05 (cinco) dias. Com a 

juntada das mídias, dê-se vista dos autos às partes a fim de que ratifiquem 

os memoriais apresentados ou, querendo, acrescentem o necessário. 

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 500839 Nr: 14186-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FERNANDO DA COSTA, ELWIS 

CLAYTON FAHY, JOSÉ VALCIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, 

SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:MT 19.249

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar defesa do réu Elwis Cleyton Fahy para manifestar 

quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada nas fls. 450.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 459649 Nr: 16318-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINSTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAN DOUGLAS VIEIRA GONÇALVES, 

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO, CARLOS EDUARDO DA 

SILVA, DENNIS FRANCISCO DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.363/MT, JACKELINE M. MARTINS PACHECO - OAB:10.402, 

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:MT 10.402, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia para CONDENAR nas penas 

do art. 157, §2º, I e II do CP e art. 12 da Lei nº 12.826/2003 tudo c/c art. 70 

do CP, JUAN DOUGLAS VIEIRA GONÇALVES (vulgo Gordinho), brasileiro, 

filho de Selma Vieira de Oliveira e Márcio Gonçalves, nascido aos 

27/07/1997, natural de Várzea Grande/MT; nas penas do art. 157, §2º, I e 

II c/c art. 70, ambos do CP, CARLOS EDUARDO DA SILVA (vulgo 

Carlinhos), brasileiro, filho de Eduardo da Silva e Matilde Pedrosa da Silva, 

nascido aos 19/04/1995, natural de Várzea Grande/MT; e ABSOLVER, 

com fundamento no art. 386, VII, do CPP os réus LEONARDO RODRIGUES 

BRUNO (vulgo Tico), brasileiro, filho de Edileuza Rodrigues de Lima e Vitor 

Aparecido Bruno, nascidos aos 25/08/1995, natural de Várzea Grande/MT 

e CARLOS EDUARDO DA SILVA (vulgo Dudu), brasileiro, filho de Lenil 

Conceição de Campos e Manoel Justino da Silva, nascido aos 12/06/1990, 

natural de Várzea Grande/MT.I - DAS PENAS DE JUAN DOUGLAS VIEIRA 

GONÇALVES[...] 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) 

dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, tornando-a 

final e definitiva (CP, art. 33, § 2º, b).II – DA PENA DE CARLOS EDUARDO 

(Carlinhos): [...] 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) 

dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, tornando-a 

final e definitiva (CP, art. 33, § 2º, b).Condeno o réu JUAN DOUGLAS ao 

pagamento de metade das custas processuais e deixo de condenar 

CARLOS EDUARDO (Carlinhos) ao pagamento da outra parte em razão de 

ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia a sua 

hipossuficiência.[...] proceda-se a devolução ao réu CARLOS EDUARDO 

(Carlinhos), mediante documento que comprove propriedade. Não o 

fazendo o Réu no prazo recursal, também devem ser encaminhadas para 

a Diretoria do Forum para a destinação adequada.O valor apreendido e 

depositado nestes autos (fl. 44 e fl. 25) deverá ser utilizado para o 

pagamento da multa (CPP, art. 336).

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 566052 Nr: 1774-18.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANEIDE GOMES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como seu advogado, se tiver 

constituído), para responder(em) a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar ao(s) acusado(s) se possui(em) 

advogado constituído, devendo ainda adverti-lo(s) de que caso não 

apresente(m) a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido 

à Defensoria Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediata vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa, voltem-me conclusos para deliberação.

Caso não seja localizado no endereço constante nos autos, deverá ser 

verificado se o(s) denunciado(s) eventualmente encontra(m)-se preso(s) 

em um dos estabelecimentos prisionais do Estado.

Defiro o requerimento ministerial contido na denúncia de fls. 07.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 601625 Nr: 21429-73.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSON HONORATO DA SILVA MARQUES, 

MICHAEL FRANK DA SILVA VITÓRIO, YAGO NUNES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA RAMOS DE SENE - 

OAB:26267/O, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO - OAB:24970/B, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 15.304

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 20 de fevereiro de 2020, às 14h30min, 

no fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 582607 Nr: 10767-50.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRYEL LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:MT 12.563

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 19 de fevereiro de 2020, às 15h00min, 

no fórum desta Comarca.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 566052 Nr: 1774-18.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANEIDE GOMES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo: 15

Intimando:Réu(s): Iraneide Gomes de França, Cpf: 01798268400, Rg: 

003243483 SSP RN Filiação: Iran Soares de França e Marizete Pereira 

Gomes, data de nascimento: 26/06/1999, brasileiro(a), natural de Natal-RN, 

solteiro(a), Endereço: Rua Alcantara, Nº 12, Casa A, Cidade: São Gonçalo 

do Amarante-RN

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Pelo que se observa a acusada foi 

notificada por edital às fls. 81, apresentando por meio da Defensoria 

Pública local sua defesa prévia (fls. 84), não suscitando preliminares 

postergando a defesa do mérito para fase oportuna. Assim, demonstrada 

a materialidade e os indícios de autoria e não sendo evidenciada nenhuma 

das causas de absolvição sumária do art. 397 do CPP, RECEBO a 

DENÚNCIA ofertada contra IRANEIDE GOMES DE FRANÇA. Designo a 

audiência para o dia 17 de março de 2020, ás 14h15min, para o 

comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas. Cite-se e intime-se apenas a acusada via 

edital. Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 578697 Nr: 8613-59.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECKSANDER BISPO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYKEL QUINTEIRO AMORIM 

- OAB:21538

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 12 de março de 2020, ás 16h00min, no 

fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 597809 Nr: 19160-61.2019.811.0002

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES - 

OAB:4455-O, SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:12834/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 11 de março de 2020, às 15h30min, no 

fórum desta Comarca.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 605271 Nr: 764-02.2020.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON ALVES DE ARAUJO, ALIPIO VINICIUS 

GOMES DOS SANTOS, SHUEIQUE WLADIMIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDIOMAR BARBOSA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 27680-O, RICARDO SANCHES FILHO - 

OAB:388575

 INTIMAR ADVOGADOS DOS RÉUS: ALIPIO VINICIUS GOMES DOS 

SANTOS, ALISON ALVES DE ARAÚJO e SHUEIQUE WLADIMIR DOS 

SANTOS, Drs. EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - OAB/MT 27680, E 

Dr. RICARDO SANCHES FILHO, PARA COMPARECEREM PERANTE ESTE 

JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 

O DIA 17.03.2020 ÀS 16H00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 473667 Nr: 23001-69.2016.811.0002

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE 

VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BENINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE CAROLINE DA SILVA - 

OAB:25.708-OAB-MT

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Laudo 

Médico Pericial de fl. 40/48, relativo ao Incidente de Insanidade Mental de 

EMERSON BENINI.

 Ao acusado já foi nomeada curadora especial na pessoa de sua 

advogada ANDREA STALLBAUM BERNINI (fls. 03).

Nos termos do art. 151, do Código de Processo Penal, determino o 

prosseguimento normal da Ação Penal nº 11211-25.2015.811.0002, sob o 

Código 399794.

Translade-se cópia desta decisão ao processo principal, que após, 

deverá retornar conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 600318 Nr: 20699-62.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LEMOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:MT/18.335

 Considerando que o réu ainda não foi citado e constituiu advogado (fl. 

146), determino que a resposta à acusação (fls. 133/135) seja 

desentranhada e entregue ao subscritor.

EXPEÇA-SE mandado visando a citação do acusado, devendo constar o 

endereço informado (fl. 146).

 REDESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 01/04/2020 às 

15h30.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE o acusado, as testemunhas arroladas, o 

advogado de Defesa e o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 276040 Nr: 19427-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO DE MACÊDO ZORZETTI, BENEDITO 

GONÇALO DE FIGUEIREDO, BENEDITO PINTO DA SILVA, JOSÉ GOMES 

CALDEIRA, FERNANDO DA SILVA SÉ, LEONIR RODRIGUES DA SILVA, 

VLADIMIR NORA RIBEIRO, ANTONIO CARLOS LOPES ZITELLI, DALMI 

FERNANDES DEFANTI JUNIOR, LIDIO MOREIRA DOS SANTOS, CARLOS 

AUGUSTO DE ALMEIDA MARTHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - OAB:OAB/MT 3.237-B, 

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - OAB:20.993-0, ELSON 

DUQUE DOS SANTOS - OAB:14.234/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14.500, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:MT 16.096/O, 

LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - OAB:MT 22.602/O, LUIZ 

CLAUDIO NASCIMENTO - OAB:MT-5475, MOACIR DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:OAB- MT 727, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933MT

 Assim, atento a ocorrência de eventual prescrição, com fundamento no 

art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de VLADIMIR NORA RIBEIRO, declarando 

antecipadamente a prescrição punitiva estatal em relação ao crime 
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praticado por particular contra a administração pública – Item VI (fls. 

14/15), que teria ocorrido nos dias 10/07/2006 e 01/01/2007.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 276040 Nr: 19427-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO DE MACÊDO ZORZETTI, BENEDITO 

GONÇALO DE FIGUEIREDO, BENEDITO PINTO DA SILVA, JOSÉ GOMES 

CALDEIRA, FERNANDO DA SILVA SÉ, LEONIR RODRIGUES DA SILVA, 

VLADIMIR NORA RIBEIRO, ANTONIO CARLOS LOPES ZITELLI, DALMI 

FERNANDES DEFANTI JUNIOR, LIDIO MOREIRA DOS SANTOS, CARLOS 

AUGUSTO DE ALMEIDA MARTHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - OAB:OAB/MT 3.237-B, 

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - OAB:20.993-0, ELSON 

DUQUE DOS SANTOS - OAB:14.234/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14.500, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:MT 16.096/O, 

LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - OAB:MT 22.602/O, LUIZ 

CLAUDIO NASCIMENTO - OAB:MT-5475, MOACIR DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:OAB- MT 727, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933MT

 Considerando a data da audiência já designada para o dia 1º/09/2020 (fl. 

979/980), solicite-se ao juízo deprecado a devolução da carta precatória 

(fl. 913), independente de cumprimento.

Cumpra-se, por fim, integralmente a decisão (fl. 1019).

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 467576 Nr: 19989-47.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ELIZEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS MARTINHO 

AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT, ROXÂNIA VILELA AVALLONE 

PIRES - OAB:MT 18.947/B

 DEFIRO o pedido da Defesa (fl. 185/187).

CUMPRA-SE, ainda, o despacho de fl.184, tendo em vista a audiência já 

designada para o dia 24/03/2020, às 15h00.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 590685 Nr: 15247-71.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:MT 21.538, RODRIGO BATISTA DA SILVA - OAB:7.697

 Ante o exposto e por tiudo mais que dos autos, DEFIRO o pedido e 

REVOGO O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA deferida nos autos 

589574, em apenso, determinando a imediata soltura do acusado P.R.S.S., 

mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da 

prisão preventiva, previstas no art. 319, incisos I, II, III, IV, V, do CPP 

consistentes em:I - comparecimento mensalmente em Juízo, para informar 

seu endereço e justificar suas atividades laborais;.II - proibição de acesso 

ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias 

relacionadas ao fato, deva o acusado permanecer distante desses locais 

para evitar o risco de novas infrações;.III - proibição de manter qualquer 

contato com a vitima e seus familiares, inclusive por telefone, mensagens 

de whatsapp, Messenger, redes sociais, devendo o acusado permanecer 

distante; IV - proibição de ausentar-se da Comarca, por período superior 

de 07 (sete) dias, sem autorização do Juízo; V - recolhimento domiciliar no 

período noturno, durante a semana das 22h (vinte e duas horas) às 6h 

(seis horas), e, nos finais de semana e feriados, das 21h (vinte e uma 

horas) às 6h (seis horas).VI – comunicar ao Juízo qualquer alteração de 

seu domicilio. VII – Comparecer a todos os atos do processo; Expeça-se o 

ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o acusado ser imediatamente colocado 

em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Antes da soltura do 

acusado, INTIME-SE IMEDIATAMENTE A VÍTIMA sobre o conteúdo da 

presente decisão (art. 21, da Lei nº 11.340/06). Em não sendo localizada, 

PROCEDA-SE A IMEDIATA SOLTURA DO ACUSADO....Ante a juntada do 

Laudo Pericial n. 2.10.2020.38737-01, relativo a perícia realizada nos 

aparelhos celulares (fls. 171/176), intime-se as partes para se 

manifestarem no prazo de cinco dias. INTIMEM-SE o acusado e sua defesa 

constituída, acerca da presente decisão.CIÊNCIA ao Ministério Público e 

Defensoria Pública da vítima.Cumpra-se com urgência.Várzea Grande-MT, 

04 de fevereiro de 2020.Eduardo Calmon de Almeida CezarJuiz de Direito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 497551 Nr: 12464-77.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVACI BUQUIGARE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DORVACI BUQUIGARE CASTRO, Cpf: 

00000041/989139, Rg: 15113302, Filiação: Rosangela Pereira Buquigare e 

Wellinton Huberto de Castro, data de nascimento: 20/06/1982, brasileiro(a), 

convivente, borracheiro, Telefone 3684-1107. 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, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia em face do réu DORVACI BUQUIGARE CASTRO, vulgo “TRIPA”, 

filho de Wellington Humberto de Castro e Rosângela Pereira Buquigare, e:I 

– ABSOLVO da sanção do artigo 147, “caput”, com incidência do artigo 

61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, 

por não existir prova suficiente para a condenação, com fulcro no artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal;II – CONDENO na sanção do 

artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, na forma do artigo 7º, inciso I, 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 – DA CONTRAVENÇÃO PENAL 

DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI3.688/41) 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 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.No 

que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Diploma Penal, aumento a pena na fração de 2 (dois) dias de 

prisão simples. Dessa maneira, fixo a PENA PROVISÓRIA em 17 

(DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.Por fim, na terceira fase por não 

existir majorante ou minorante torno a PENA provisória em DEFINITIVA, 

correspondendo a 17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, A SER 

CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, com fulcro no artigo 6º do Decreto-Lei 

3.688/41 (Lei de Contravenções Penais).No presente caso não será 

convertida a pena de prisão simples em restritiva de direito em razão da 

violência perpetuada pelo réu, comungando desse posicionamento vem o 

Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 588, “ipsis litteris”:“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 
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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.DETERMINO QUE O RÉU REVEL (fls. 126) seja intimado desta 

sentença mediante edital, nos moldes do artigo 392 do Código de Processo 

Penal.INTIMEM-SE, pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 

11.340/06), o Ministério Público e a Defensoria Pública.ISENTO o réu, que 

foi defendido pela Defensoria Pública, do pagamento das custas 

processuais.Publique-se, registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 30 

de janeiro de 2020. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz 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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 07 de fevereiro de 2020

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518730 Nr: 23768-73.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGUES PAES DA SILVA, Cpf: 

88014649168, Rg: 11151870, Filiação: Benedita Maria da Silva e Carlindo 

Paes da Silva, data de nascimento: 08/03/1976, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, servente de pedreiro, Telefone 8128.6297. 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, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu RODRIGUES PAES DA SILVA, filho de Carlindo Paes da 

Silva e Benedita Maria da Silva, com fulcro na sanção do artigo 150, §1º, 

c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, 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 DOSIMETRIAIII.I.I – DO CRIMEDE 

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PRATICADO DURANTE A NOITE (ART. 150, §1º, 

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 6 (SEIS) MESES DE 

DETENÇÃO.No que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 

61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aumento a pena na fração de 1 

(um) mês de detenção. Dessa forma, fixo a PENA PROVISÓRIA em 7 

(SETE) MESES DE DETENÇÃO. Por fim, na terceira fase por não existir 

majorante ou minorante torno a PENA provisória em DEFINITIVA, 

correspondendo a 7 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA, EM 

REGIME ABERTO, conforme 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 7° 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.DETERMINO QUE O RÉU REVEL (fls. 76) seja 

intimado desta sentença mediante edital, nos moldes do artigo 392 do 

Código de Processo Penal.INTIMEM-SE, pessoalmente, a vítima (artigo 21, 

“caput”, da Lei 11.340/06), o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.ISENTO o réu, que foi defendido pela Defensoria Pública, do 

pagamento das custas processuais.Publique-se, registre-se, e 

intime-se.Várzea Grande-MT, 30 de janeiro de 2020.Eduardo Calmon de 

Almeida CézarJuiz 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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 07 de fevereiro de 2020

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 482454 Nr: 3420-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO IPOLITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CIRO IPOLITO DA SILVA, Cpf: 

00635942186, Rg: 6740804, Filiação: Francisco Ipolito da Silva e Rosa 

Martinha Lopes, data de nascimento: 06/01/1969, brasileiro(a), natural de 

Varzea Grande-MT, solteiro(a), pescador, Telefone 65 9259-6235. 

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, não acolho a questão prejudicial de 

instauração de incidente de insanidade mental, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia e CONDENO o réu CIRO IPÓLITO DA SILVA, filho de Francisco 

Ipólito da Silva e Rosa Martinha Lopes, com fulcro no artigo 147, “caput”, 

c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma do 

artigo 7º, inciso II, da Lei n. 11.340/2006.Dessa forma, nos moldes dos 

artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a lhe dosar a pena.III.I – DA 

DOSIMETRIAIII.I.I – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, 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 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.No que tange a 

segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Diploma Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias de detenção. 

Assim, fixo a PENA PROVISÓRIA em 1 (UM) MÊS E 5 (CINCO) DIAS DE 

DETENÇÃO. Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou 

minorante torno a PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 1 

(UM) MÊS E 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME 

ABERTO, conforme 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 perpetuada pelo réu, 

comungando desse posicionamento vem o Superior Tribunal de Justiça por 

meio do julgado e da Súmula n. 588, respectivamente, ipsis litteris: 

“incabível, na hipótese, a substituição da pena de privativa de liberdade 

por restritivas de direitos, tendo em vista que o Paciente não preenche o 

requisito no art. 44, I, do CP, pois, não obstante a pena imposta tenha sido 

inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de delito cometido com violência contra 

a vítima, o que impossibilita a pretendida substituição”. (STJ, HC 

192417/MS, j. 06/12/2011, rel. Min. Laurita Vaz, Dje 19.12.2011, grifos 

nossos).“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.Ressalto que deixo de fixar valor mínimo para 

reparação do dano, nos moldes doartigo 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 
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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 n. 11.340/2006), o réu, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.ISENTO o réu, que foi defendido pela Defensoria Pública, do 

pagamento das custas processuais.Publique-se, registre-se, e intime-se. 

Várzea Grande-MT, 21 de janeiro 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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 07 de fevereiro de 2020

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 494511 Nr: 10780-20.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO CARLOS DA SILVA, Cpf: 

68819250187, Rg: 11152737, Filiação: Justina Maria da Silva e Luiz Carlod 

da Silva, data de nascimento: 12/06/1979, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, operador de maquinas, Telefone 65 99233-8725. 

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, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu ANTONIO CARLOS DA SILVA, filho de Luiz Carlos da 

Silva e Justina Maria da Silva, com fulcro no artigo 21 do Decreto-Lei n. 

3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), com incidência do artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, e artigo 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, 

na forma do artigo 7°, inciso II, da Lei n. 11.340/2006.Dessa forma, nos 

moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a lhe dosar a pena.III.I 

– DA DOSIMETRIAIII.I.I – DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO 

(ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941)Na primeira fase da 

dosimetria da pena a culpabilidade normal; antecedentes inexistentes; 

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 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.No 

que tange a segunda fase, procedo à compensação da agravante do 

artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com a atenuante da 

confissão. Dessa forma, mantenho a PENA PROVISÓRIA em 15 (QUINZE) 

DIAS DE PRISÃO SIMPLES.Por fim, na terceira fase por não existir 

majorante ou minorante torno a PENA provisória em DEFINITIVA, 

correspondendo a 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES A SER 

CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, com fulcro no artigo 6º, caput, da Lei de 

Contravenções Penais. No presente caso não será convertida a pena de 

prisão simples em restritiva de direito em razão da violência perpetuada 

pelo réu, comungando desse posicionamento vem o Superior Tribunal de 

Justiça por meio da Súmula n. 588, ipsis litteris:“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.INTIMEM-SE, 

pessoalmente, a vítima (artigo 21, caput, da Lei n. 11.340/2006), o réu, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.ISENTO o réu, que foi defendido 

pela Defensor ia  Públ ica ,  do pagamento das custas 

processuais.Publique-se, registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 17 

de dezembro de 2018. 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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 07 de fevereiro de 2020

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 519327 Nr: 24133-30.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HAMILTON JONAS BORDIN DE ARAUJO, 

Cpf: 03173989112, Rg: 1873681-5, Filiação: Selma Bordim Araujo e João 

de Araujo, data de nascimento: 12/06/1988, brasileiro(a), natural de Ji 

Parana-RO, solteiro(a), soldador, Telefone (65) 3685-3598. 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, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu HAMILTON JONAS BORDIN DE ARAÚJO, filho de João de 

Araújo e Selma Bordin Araújo, com fulcro na sanção do artigo 129, §9º, 

c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, na forma do artigo 7°, inciso 

I, 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 DOSIMETRIAIII.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, por existir agravante da 

reincidência (processo n. 2959-67.2014.811.0002, código n. 334425, 

perante a Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT), 

aumento a pena em 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO. Dessa forma, fixo a 

PENA PROVISÓRIA em 3 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE 

DETENÇÃO.Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante 

torno a PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 3 (TRÊS) 

MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME 

SEMIABERTO, segundo o artigo 33, §§2º 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 7° 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.DETERMINO 

QUE O RÉU REVEL (fls. 69) seja intimado desta sentença mediante edital, 

nos moldes do artigo 392 do Código de Processo Penal.INTIMEM-SE, 

pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 11.340/06), o Ministério 
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Público e a Defensoria Pública.ISENTO o réu, que foi defendido pela 

Defensoria Pública, do pagamento das custas processuais.Publique-se, 

registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 30 de janeiro de 2020. 

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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 07 de fevereiro de 2020

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395493 Nr: 8753-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO TANIGUCHI DE MORAES SIMLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO TANIGUCHI DE MORAES SIMLER, 

Cpf: 05499122156, Rg: 23507527, Filiação: Luiz Alberto Simler e Rosalina 

de Morais, data de nascimento: 31/10/1990, brasileiro(a), natural de 

Varzea Grande-MT, convivente, aux de laboratorio, Telefone 

65-9236-6055. 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, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu BRUNO TANIGUCH DE MORAES SIMLER, filho de Luis 

Alberto Simler e Rosalinda de Morais, com fulcro na sanção do artigo 129, 

§9º, do Código Penal, na forma do artigo 7°, inciso I, 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 DOSIMETRIAIII.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, por não existir agravante ou atenuante, mantenho a 

PENA PROVISÓRIA em 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.Por fim, na terceira 

fase por não existir majorante ou minorante torno a PENA provisória em 

DEFINITIVA, correspondendo a 3 (TRÊS) MESES 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 

7° 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.DETERMINO QUE O 

RÉU REVEL (fls. 94) seja intimado desta sentença mediante edital, nos 

moldes do artigo 392 do Código de Processo Penal.INTIMEM-SE, 

pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 11.340/06), o Ministério 

Público e a Defensoria Pública.ISENTO o réu, que foi defendido pela 

Defensoria Pública, do pagamento das custas processuais.Publique-se, 

registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 30 de janeiro de 2020. 

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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 07 de fevereiro de 2020

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396502 Nr: 9500-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVERTON BARBOSA DA SILVA, Rg: 

20573049, Filiação: Hilda Barboza da Silva e Gonçalo de Jesus Rodrigues 

da Silva, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), motorista. 

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, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia e CONDENO o réu EVERTON BARBOZA DA SILVA, filho de 

Gonçalo de Jesus Rodrigues da Silva e Hilda Barboza da Silva, com fulcro 

na sanção do artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma do artigo 7°, 

inciso I, da Lei n. 11.340/2006. Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 

68, do Código Penal, passo a lhe dosar a pena.III.I – DA DOSIMETRIAIII.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, por não existir agravante ou 

atenuante, mantenho a PENA PROVISÓRIA em 3 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO.Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante 

torno a PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 3 (TRÊS) 

MESES 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 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 n. 11.340/2006), o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.DETERMINO a expedição de carta 

precatória ao respeitável Juízo Deprecado da Comarca de Palhoça Estado 

de Santa Catarina/SC, a ser cumprida no prazo de 15 (quinze dias), com a 

finalidade de intimar, pessoalmente, o réu (no endereço fls. 191) a respeito 

da presente sentença. ISENTO o réu, que foi defendido pela Defensoria 

Pública, do pagamento das custas processuais.Publique-se, registre-se, e 

intime-se. Várzea Grande-MT, 09 de maio 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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 07 de fevereiro de 2020
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Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 335479 Nr: 3951-28.2014.811.0002

 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: AODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:OAB/MT15.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600

 Código: 335479

VISTOS ETC

Trata-se de Ação de Dissolução de União estável com pedido de tutela 

ajuizada por ADEMIL OLIVEIRA DE ALMEIDA em face de ADRIANA 

FERREIRA SANTANA, pelos motivos narrados na inicial.

Determinado a intimação pessoal do autor para se manifestar, quanto ao 

prosseguimento do feito (fls. 131), entretanto, foi expedido mandado de 

intimação para intimação pessoal do autor (fls.134), ocorre que pela 

certidão do Sr. oficial de justiça de fls. 135, o autor mudou sem deixar o 

seu novo endereço.

 É O RELATÓRIO

 DECIDO

Constato o transcurso de mais de 30 (trinta) dias sem impulso do feito, 

aferida a ausência da prática de qualquer ato processual pelo autor 

direcionado a dar marcha ao pleito jurisdicional, possível à presunção de 

que não há mais o seu interesse na solução da ação proposta. Diante 

disso, cogitasse se o autor está na iminência de desistir de sua ação ou 

se dela já desistiu tacitamente.

No presente caso, forçoso reconhecer a necessidade de extinção sem 

resolução do mérito.

 Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em face inércia 

da parte autora, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

 CUMPRA-SE com a cautela que requer o caso por se tratar de META 2 do 

Conselho Nacional de Justiça.

 Várzea Grande, 24 de janeiro de 2020.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 515225 Nr: 21753-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON TOMÉ TERVISOL - 

OAB:OAB/MT 19424, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - 

OAB:19593/O

 Processo n. 21753-34.2017.811.0002 – Código n. 515225.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Arthur dos Santos 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. 384/2017/DEDMCI 

VARZEA GRANDE/MT, em face de ARTHUR DOS SANTOS OLIVEIRA, 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe, como incurso na sanção 

do artigo 147, “caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código 

Penal, na forma da Lei 11.340/06.

No que tange a denúncia imputa que o réu no dia 31/07/2016, por volta das 

21h, na residência situada na Rua Mato Grosso, n. 110, Bairro Nova 

Várzea Grande-MT, Condomínio Chapada do Poente, Bloco G, Várzea 

Grande-MT, proferiu ameaça, através de palavras, de causar-lhe mal 

injusto e grave contra a sua ex-companheira WANESSA ALESSANDRA 

ALBUES.

Segundo o Ministério Público Estadual, na data dos fatos, o réu durante 

uma discussão com a vítima a ameaçou de morte, afirmando: “se 

arrumasse outra pessoa ia matar a vítima”.

Insta salientar que a denúncia foi recebida no dia 08/01/2018, fls. 47.

Posteriormente o réu foi citado e ofereceu defesa escrita, 

respectivamente, fls. 54 e 55/60.

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 03/04/2019, na qual foi ouvida a 

vítima, bem como o informante MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA (genitor do 

réu), e, por fim, interrogado o réu, todos com a utilização do sistema de 

gravação audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 117).

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. 117).

A Defesa, por sua vez em memoriais finais, requer a absolvição do réu 

pelo crime a ele imputado, “seja pela falta de provas, seja pela inexistência 

de crime”, fls. 123/125.

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 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. 384/2017/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, a ameaça realizada pelo réu contra ela 

(áudio/vídeo DVD – fls. 117).

O informante MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA (genitor do réu), de forma 

resumida, não presenciou os fatos, bem como não trouxe elementos 

capazes de demostrar a inverdade dos fatos imputados ao réu 

(áudio/vídeo DVD – fls. 117).

 O réu, como era de se esperar, nega veementemente o cometimento do 

crime de ameaça, todavia a sua versão se mostra isolada do conjunto 

probatório, pois não há nos autos qualquer elemento indicador de que os 

fatos denunciados tenham sido fruto de invenções da vítima (áudio/vídeo 

DVD – fls. 117).

 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 na sanção no crime de ameaça, 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”:

 “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.
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(TJ/MT. 1ªC.Crim., Ap 97924/2017, des. Paulo da Cunha, j. 31/10/2017, 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. (T J/MT. 3ªC.Crim., Ap. 89776/2015, des. Luiz 

Ferreira da Silva, j. 15/02/2017, DJE 24/02/2017, grifos nossos).

Dessa forma, a materialidade do crime de ameaça está provada mediante: 

Boletim de Ocorrência n. 2016.248577 (fls. 10/11), Termo de 

Representação Criminal (fls. 12), Termos de Declarações (fls. 13 e 31), 

Relatório Conclusivo (fls. 42), oitiva da vítima com a utilização do sistema 

de gravação audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 117), e demais provas 

constantes nos autos.

 A autoria do crime de ameaça é certa e recai sobre a conduta dolosa do 

réu narrada nos referidos: Boletim de Ocorrência, Termo de 

Representação Criminal, Termos de Declarações e oitiva da vítima, bem 

como outras provas carreadas no processo.

Extremamente relevante informar que estão presentes os elementos do 

crime de ameaça, (artigo 147, “caput”, do Código Penal), consistentes em 

Fato Típico (conduta dolosa tendo como nexo causal um resultado 

naturalístico tipificado), Antijuricidade (ilicitude) e Culpabilidade (sujeito em 

plena capacidade de discernimento e compreensão da ilicitude praticada 

quando exigível conduta diversa).

A Defesa com fundamento em sua tese de “falta de provas” e/ou 

“inexistência de crime”, requer a absolvição do réu pelo crime a ele 

imputado, fls. 123/125, tese que não condiz com os elementos probatórios 

colhidos e contraditados na fase instrutória concernente ao crime em 

epígrafe.

Compulsando os autos verifico o sinal indicativo de condenação 

consistente na agravante esculpida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, na forma do artigo 7°, inciso II, da Lei 11.340/06.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

ARTHUR DOS SANTOS OLIVEIRA, filho de Miguel dos Santos Oliveira e 

Ilzimar dos Santos Oliveira, com fulcro na sanção do artigo 147, “caput”, 

c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma do 

artigo 7°, inciso II, 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 AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, 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 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.

No que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias de 

detenção. Dessa forma, fixo a PENA PROVISÓRIA em 1 (UM) MÊS E 5 

(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.

 Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

PENA provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 1 (UM) MÊS E 5 

(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, 

conforme 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, 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, 05 de fevereiro de 2020.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 519262 Nr: 24090-93.2017.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

UNIVAG - OAB:230904/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, homologo por sentença, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, o acordo de fls. 29/31, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, ou seja, constitua-se em 

título judicial, conforme art. 515, inciso II, do citado diploma legal e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Expeça-se o competente termo de guarda, na forma do artigo 32 

da Lei nº 8.069/90 (ECA), intimando-se a interessada a vir assiná-lo em 

Secretaria, sob pena de revogação imediata da decisão.Processo isento 

de custas e emolumentos, nos termos do artigo 141, § 2º, da Lei nº 

8.069/90 (ECA).Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em 

seguida, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se. Várzea 

Grande, 18 de março de 2019.Carlos José Rondon LuzJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 378966 Nr: 26011-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPS, AJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:OAB/MT16412
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 332 para o fim de designar 

audiência de instrução para o dia 18/03/2020, às 15h30min.

Intimem-se as partes, testemunhas, Ministério Público e Defensoria Pública.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 06 de fevereiro de 2020.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 557413 Nr: 18771-13.2018.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE DA SILVA REZENDE - 

OAB:21633/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUEIRDA PARA QUERENDO, APRESENTAR 

MEMORIAIS FINAIS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 558902 Nr: 19648-50.2018.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LYF, NGYG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062, VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - OAB:9175B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADA AOS AUTOS ÁS FLS 88/90.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 577914 Nr: 8228-14.2019.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLITA ROSA CRUZ DE 

ALMEIDA - OAB:21.606-O

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUEIRDA PARA QUERENDO, APRESENTAR 

MEMORIAIS FINAIS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 601966 Nr: 10673-40.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMDA, HNDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT, PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA - OAB:24.783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 33 na forma postulada, 

consignando o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do relatório de 

estudo psicossocial.

Sem prejuízo, intime-se novamente a parte autora para que, no prazo de 

10 (dez) dias, requeira o que entender de direito.

Transcorrido o prazo acima com ou sem manifestação, certifique-se e, 

após, dê-se vista ao Ministério Público para que requeira o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias, retornando-me os autos conclusos 

em seguida.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 05 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: 1003994-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA XAVIER ALVES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003994-35.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARMELITA 

XAVIER ALVES SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

10/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 6 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: 1003997-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003997-87.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SUELI 

APARECIDA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS DE 

ALMEIDA ALVES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

10/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 6 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: 1004000-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO BENEDITO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004000-42.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EVALDO 

BENEDITO LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS DE ALMEIDA 

ALVES 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: 11/03/2020 Hora: 

12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 6 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: 1004014-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004014-26.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOANA JOSEFA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 

13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 7 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: 1004015-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE DE FATIMA SILVA BASTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR OAB - SP253252 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004015-11.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCIMEIRE DE 

FATIMA SILVA BASTOS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR, ALE ARFUX JUNIOR, TENARESSA 

APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA, MORGANA KAMILA FREIRES DA 

SILVA POLO PASSIVO: GRAMARCA VEICULOS LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 11/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 7 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: 1004018-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS RIGOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004018-63.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCOS 

VINICIUS RIGOL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ADRIANO 

BOCALAN POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 7 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: 1004024-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004024-70.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA NEVES PEREIRA NOBRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCOS ADRIANO BOCALAN POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/03/2020 Hora: 13:25 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 7 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: 1004025-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULLY MANIELY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004025-55.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JULLY MANIELY 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ADRIANO 

BOCALAN POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 7 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: 1004028-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULLY MANIELY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004028-10.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JULLY MANIELY 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ADRIANO 

BOCALAN POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/03/2020 Hora: 13:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 7 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: 1004030-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE FRANCISCA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004030-77.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IVETE 

FRANCISCA DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ADRIANO BOCALAN POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

11/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004037-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004037-69.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:THAIS 

CONCEICAO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ADRIANO BOCALAN POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/03/2020 Hora: 13:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 7 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: 1004041-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON PEDROSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004041-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARLON 

PEDROSO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ADRIANO BOCALAN POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 7 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: 1004066-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES JUNIOR MODESTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1004066-22.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALCIDES JUNIOR 

MODESTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO ZAINA DE 

OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO 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: 11/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 7 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: 1014560-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DA CONCEICAO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PDF.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003621-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO VITALINO BARBOSA OAB - MT20628/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003621-04.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CATIA BENEDITA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Considerando que o comprovante de endereço é 

documento indispensável à propositura de ação no Juizado Especial (art. 

4.º, III da Lei 9.099/95), DETERMINO à parte autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, nos termos dos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015, trazendo aos autos a cópia do comprovante de residência EM 

SEU PRÓPRIO NOME (Art. 320 do CPC), emitido com no máximo 90 

(noventa) dias, pois a delimitação do referido prazo garante a atualidade 

do endereço da parte, com a definição correta do Juízo competente e 

viabiliza que as intimações ocorram com segurança, a fim de evitar que o 

serviço seja refeito, porquanto o documento juntado está em nome de 

terceiro e é de 22.08.2019 (id. 28844192). DETERMINO, ainda, em igual 

prazo e com base nos mesmos dispositivos acima citados, que a parte 

autora junte documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos 

CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no 

máximo 60 (sessenta) dias, por se tratar de documento idôneo, pois o 

extrato juntado está incompleto e não possui data de emissão (id. 

28844207). A não apresentação dos documentos na forma ora 

determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Considerando o tempo necessário para a emenda ora 

determinada, cancelo a audiencia designada, evitando a perda do ato, a 

qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002810-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DOS SANTOS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002810-44.2020.8.11.0002. AUTOR: VALDEVINO DOS SANTOS ALVES 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. O documento a ser juntado pela parte determinado por este 
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Juízo sob pena de indeferimento a inicial NÃO está anexo aos autos, como 

quer fazer crer o autor em sua manifestação (id. 28840258). Os 

questionamentos efetivados nos presentes autos se referem a duas 

faturas: uma no valor de R$ 424,96 (quatrocentos e vinte e quatro reais e 

noventa e seis centavos) e outra no valor de R$ 273,87 (duzentos e 

setenta e três reais e oitenta e set centavos), que estão lançadas na 

fatura com vencimento em 18.06.2019 (id. 28840261) como FATURAS EM 

ATRASO. Embora estejam mencionadas no suscitado documento (id. 

28840261), e estejam espelhadas na decisão da reclamação perante o 

PROCON (id. 28572709), tais FATURAS restam AUSENTES no presente 

feito, e o despacho de id. 28590676, ao consultar no sítio da requerida o 

histórico de contas da unidade consumidora do autor, verificou a ausência 

destas dentre os lançamentos constantes do histórico, fato que ensejou a 

determinação por terem então força de documento imprescindível (art. 

320, CPC), já que são especificamente impugnadas pelo autor. Assim, 

feitos tais esclarecimentos para que não pairem dúvidas na sua 

imprescindibilidade (art. 320, do Código de Processo Civil), DETERMINO a 

emenda à inicial, intimando-se a parte autora para que colacione as 

faturas questionadas (R$ 424,96 - quatrocentos e vinte e quatro reais e 

noventa e seis centavos) e R$ 273,87 - duzentos e setenta e três reais e 

oitenta e sete centavos). A não apresentação dos documentos na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017919-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1017919-35.2019.8.11.0002 Reclamante: Gilson de Sousa 

Lima Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 

DESPACHO Vistos, etc. Da exegese das matérias preliminares arguidas na 

contestação, chamou a atenção deste juízo o fato da Reclamada ter 

sustentado que o Reclamante já havia ingressado com uma ação 

(Processo nº 8025345-13.2018.811.0002) debatendo a mesma matéria 

fática discutida nestes autos e ainda, que em razão do consumidor não ter 

comparecido à audiência conciliatória, o mesmo não só foi condenado ao 

pagamento das custas processuais, como também, foi condicionado o 

ajuizamento de uma nova demanda à amortização de tais despesas. Após 

p r o m o v e r  u m a  p e s q u i s a  p r é v i a  d o  p r o c e s s o  n º 

8025345-13.2018.811.0002 junto ao sistema PROJUDI, este juízo atestou 

que, de fato, as considerações defensivas detêm credibilidade. Com 

amparo nas sucintas considerações supracitadas, INTIME-SE o 

Reclamante para apresentar nos presentes autos o comprovante de 

pagamento das custas processuais provenientes da contumácia ocorrida 

no processo nº 8025345-13.2018.811.0002, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena do feito ser extinto por ausência de pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Decorrido o 

prazo acima especificado, façam os autos imediatamente conclusos para 

prolação da sentença. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009450-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA BRAGHIN SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIR VIANA SAVARIS OAB - MT16600-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009450-97.2019.8.11.0002 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 do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SONIR 

VIANA SAVARIS - MT16600-A, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da Petição e demais doc. juntados no ID. 28965855 

VÁRZEA GRANDE, 7 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 07/02/2020 14:50:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004095-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004095-72.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROGERIO 

GONCALO SILVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI 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: 10/03/2020 Hora: 15:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 7 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: 1003956-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO AMADEU DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003956-23.2020.8.11.0002 Intima-se a Parte Autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante/extrato do 

nome negativo, retirado do balcão do órgão de restrição SERASA/SPC 

(CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais) LEGÍVEL, sob pena 

de indeferimento da inicial e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

07/02/2020 13:22:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003959-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO HILDEBRANDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003959-75.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias e comprovante/extrato do nome negativo, 

retirado do balcão do órgão de restrição SERASA/SPC (CDLs) e SCPC 

(retirada nas Associações Comerciais), LEGÍVEL E RECENTE, sob pena de 
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indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 07/02/2020 13:33:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003969-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003969-22.2020.8.11.0002 Intima-se a Parte Autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante/extrato do 

nome negativo, retirado do balcão do órgão de restrição SERASA/SPC 

(CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais) legível, sob pena 

de indeferimento da iniciale por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

07/02/2020 13:38:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003976-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA CRISTIANE DE CAMPOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ARLEY DA SILVA OAB - MT11250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003976-14.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias LEGÍVEL, sob pena de indeferimento da inicial. 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

07/02/2020 13:42:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003964-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003964-97.2020.8.11.0002 Intima-se a Parte Autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante/extrato do 

nome negativo, retirado do balcão do órgão de restrição SERASA/SPC 

(CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), haja vista o 

documento apresentado não ser possível a visualização do contrato com 

a referida empresa, sob pena de indeferimento da inicia le por este motivo 

houve o cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 07/02/2020 14:05:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004014-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004014-26.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 07/02/2020 14:12:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004018-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS RIGOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004018-63.2020.8.11.0002 Intima-se a Parte Autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante/extrato do 

nome negativo, retirado do balcão do órgão de restrição SERASA/SPC 

(CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), haja vista o 

documento apresentado não ser possível a visualizar o nº contrato com a 

referida empresa, sob pena de indeferimento da inicial e por este motivo 

houve o cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 07/02/2020 14:27:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004028-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULLY MANIELY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004028-10.2020.8.11.0002 Intima-se a Parte Autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante/extrato do 

nome negativo, retirado do balcão do órgão de restrição SERASA/SPC 

(CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), haja vista o 

documento apresentado não ser possível vizualizar o nº do contrato com 

a referida empresa sob pena de indeferimento da inicial e por este motivo 

houve o cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 07/02/2020 14:32:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020131-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FELLYPE DE OLIVEIRA RAFAEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 
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CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020131-29.2019.8.11.0002 Intima-se os patronos para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/03/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente 07/02/2020 14:37:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004024-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004024-70.2020.8.11.0002 Intima-se a Parte Autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante/extrato do 

nome negativo, retirado do balcão do órgão de restrição SERASA/SPC 

(CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), haja vista o 

documento apresentado não ser possível a visualizar o nº contrato com a 

referida empresa, sob pena de indeferimento da inicial e por este motivo 

houve o cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 07/02/2020 14:55:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004015-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE DE FATIMA SILVA BASTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR OAB - SP253252 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004015-11.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 07/02/2020 15:07:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004015-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE DE FATIMA SILVA BASTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR OAB - SP253252 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004015-11.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 07/02/2020 15:07:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004100-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA EVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ DE SOUZA OAB - MT20783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004100-94.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TEREZINHA EVA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO LUIZ DE SOUZA 

POLO PASSIVO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES 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: 10/03/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 7 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: 1015417-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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: 

1015417-26.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso apresentado, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 07/02/2020 14:54:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014282-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014282-76.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao ID 28939452, 

no prazo legal. Assinado eletronicamente 07/02/2020 14:14:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012851-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERCINEIA MARIA MIRANDA (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:
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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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012851-07.2019.8.11.0002 Em virtude do princípio do contraditório, 

intima-se para se manifestar ao ID 28926223, no prazo legal. Assinado 

eletronicamente 07/02/2020 13:44:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ALMEIDA BARRETO (REQUERENTE)

A. P. B. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000141-18.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

FERNANDO ROSENTHAL - SP0146730A, para conhecimento do 

cancelamento da audiência de CONCILIAÇÃO designada PARA 10/02/2020 

14:10. VÁRZEA GRANDE, 7 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 07/02/2020 15:14:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ALMEIDA BARRETO (REQUERENTE)

A. P. B. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000141-18.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: DENY 

SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - MT25973-O Advogado do(a) 

REQUERENTE: DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - MT25973-O, 

para CONHECIMENTO DO CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 10/02/2020 14:10. VÁRZEA GRANDE, 7 

de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 07/02/2020 15:17:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007744-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SALGADO DE BARROS (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007744-79.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28934020, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 07/02/2020 15:24:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016910-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINNE MARCELLY PEREIRA DE MELO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016910-38.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao ID 28922428, 

no prazo legal, observando-se o princípio do contraditório Assinado 

eletronicamente 07/02/2020 13:42:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016901-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE TEODORO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016901-76.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao ID 28922405, 

no prazo legal. Assinado eletronicamente 07/02/2020 13:41:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004103-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEICIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004103-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JEICIANE DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

10/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 7 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: 1013555-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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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: 

1013555-20.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar aos embargos 

de declaração de ID 28922396, no prazo legal. Assinado eletronicamente 

07/02/2020 13:39:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004037-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004037-69.2020.8.11.0002 Intima-se a Parte Autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante/extrato do 

nome negativo, retirado do balcão do órgão de restrição SERASA/SPC 

(CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), haja vista o 

documento apresentado não ser possível a visualizar o nº contrato com a 

referida empresa, sob pena de indeferimento da inicial e por este motivo 

houve o cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: 

VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 07/02/2020 15:27:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014664-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SILVA DE ALMEIDA (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: 

1014664-69.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28911659, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 07/02/2020 13:35:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017845-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BARRETO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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: 

1017845-78.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28901527, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 07/02/2020 13:34:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016429-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHOZER JEFFERSON DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016429-75.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte devedora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena 

de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do NCPC, 

bem como, EXECUÇÃO FORÇADA, na forma da lei. Assinado 

eletronicamente 07/02/2020 13:26:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004104-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEICIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004104-34.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JEICIANE DOS 

SANTOS 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: 

12/03/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 7 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: 1004041-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON PEDROSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004041-09.2020.8.11.0002 Intima-se a Parte Autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante/extrato do 

nome negativo, retirado do balcão do órgão de restrição SERASA/SPC 

(CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), haja vista o 

documento apresentado não ser possível a visualizar o nº contrato com a 

referida empresa, sob pena de indeferimento da inicial e por este motivo 

houve o cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: 

VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 07/02/2020 15:33:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020463-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA FONSECA MAZETTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVINO PINO COSTA NETO (REQUERIDO)

 

Audiência Conciliação juizado designada para 10/03/2020 16:10 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1004030-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE FRANCISCA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004030-77.2020.8.11.0002 Intima-se a Parte Autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante/extrato do 

nome negativo, retirado do balcão do órgão de restrição SERASA/SPC 

(CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), haja vista o 

documento apresentado não ser possível a visualizar o nº contrato com a 

referida empresa, sob pena de indeferimento da inicial e por este motivo 

houve o cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: 

VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 07/02/2020 15:39:47

Intimação 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)

 

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: 

1014934-93.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente 07/02/2020 15:36:58

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002884-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO ALEXANDRE OLIVEIRA DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002884-98.2020.8.11.0002. Vistos, etc. O despacho de id. 28662483 

determinou que a parte autora juntasse cópia do histórico de consumo e 

do histórico de pagamento, referente aos últimos 12 (doze) meses (art. 

320 do CPC), bem como informe a data em que houve a suspensão do 

fornecimento de energia (grifo original). Em manifestação (id. 28810570)a 

parte informa que a suspensão do fornecimento de energia foi efetivado 

em 17.03.2019, juntando o extrato de faturas onde constam: total a pagar, 

data de vencimento da fatura e status de pagamento, no entanto, não 

consta o histórico de consumo, como solicitado. Assim, DETERMINO a 

emenda à inicial, intimando-se a parte autora para que colacione ao feito o 

histórico de consumo da unidade consumidora questionada. A não 

apresentação dos documentos na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016212-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL ELIAS DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA NUNES (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: 

1016212-32.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para manifestar-se a 

cerca do (ID- 27232355 ), haja vista constar a informação de MUDOU-SE, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 05/02/2020 14:08:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004111-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO BRAZ DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004111-26.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CLARINDO BRAZ 

DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL AUGUSTO 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/03/2020 Hora: 

13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 7 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: 1020266-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

banco IBI s/A banco Multiplo (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020266-41.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/03/2020 Hora: 16:55 

Assinado eletronicamente 06/02/2020 16:59:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004117-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO BARBOSA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004117-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANTONIO 

APARECIDO BARBOSA DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 

13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 7 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: 1015621-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELLAINE LUCIA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

TAIS GONCALVES MELADO OAB - MT8524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015621-70.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente 06/02/2020 17:07:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008336-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1008336-26.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28877939, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 06/02/2020 18:49:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004122-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SARAIVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004122-55.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LETICIA 

SARAIVA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO 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: 11/03/2020 Hora: 13:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 7 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: 1015786-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015786-20.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte devedora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena 

de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do NCPC, 

bem como, EXECUÇÃO FORÇADA, na forma da lei. Assinado 

eletronicamente 07/02/2020 13:24:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004127-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAILA ALCANTARA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004127-77.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NAILA 

ALCANTARA DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2020 Hora: 

12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 7 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: 1004129-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004129-47.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DANIELLI DA 

SILVA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 

13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 7 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: 1004130-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVALQUIRIA CARVALHO FERREIRA AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ALVES SANTOS OAB - MT23520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1004130-32.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EVALQUIRIA 

CARVALHO FERREIRA AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VANDEILSON ALVES SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

11/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 7 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: 1004095-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004095-72.2020.8.11.0002 Intima-se a Parte Autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante/extrato do 

nome negativo, retirado do balcão do órgão de restrição SERASA/SPC 

(CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), haja vista o 

documento apresentado não ser possível a visualizar o nº contrato com a 

referida empresa, sob pena de indeferimento da inicial e por este motivo 

houve o cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: 

VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 07/02/2020 17:07:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004138-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. TONDIN OFICINA MECANICA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO RODER (REU)

 

PROCESSO n. 1004138-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:V. TONDIN 

OFICINA MECANICA EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELSON DUQUES DOS SANTOS POLO PASSIVO: MARCOS ANTONIO 

RODER 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: 10/03/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 7 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: 1014207-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES SENA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA OAB - MT26079/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))

 

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: 

1014207-37.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28942548, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 07/02/2020 14:29:28

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002799-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDES PRZYBYLSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS OAB - MT26532/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE SOUZA LIMA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002799-15.2020.8.11.0002. EMBARGANTE: LEONILDES PRZYBYLSKI 

EMBARGADO: MARCIO DE SOUZA LIMA Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE TERCEIRO em que a parte autora informa que é legítima 

possuidora do veículo Renault/Logan AUTHE. S. ESPECIAL FLEX 1.0 12V 

4P, Ano/modelo 2017/ 2018, placa PZK0848, COR Prata, adquirido em 

27.09.2018 na loja CINTRA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO Ltda., o 

qual sofreu restrição via RENAJUD na execução nº 

8030303-76.2017.811.0002 em trâmite neste Juizado, e ainda apreendido, 

constrição indevida, alegando que o antigo proprietário Sr. Vinicius, ficou 

postergando a transferência, sempre que indagado pelo embargante, 

apresentava uma justificativa, e tentando resolver em face da loja a 

situação não obteve sucesso, requerendo liminarmente o imediato 

cancelamento na restrição judicial realizada através do sistema RENAJUD. 

Decido. No presente caso, o provimento antecipatório da forma e 

justificativas apresentadas, legitima sua concessão. Compulsando os 

autos, a priori, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentam-se verossímeis, pois o embargante juntou ao feito toda a 

documentação necessária, embasando seu pedido no fato de ser o 

veículo constrito e apreendido de sua posse, o que se denota pelo 

contrato de financiamento quando de sua aquisição pela instituição 

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (Cédula de 

Crédito Bancário nº 391168975), bem como o assentamento da alienação 

fiduciária em 27.09.2018 em nome da parte embargante no extrato do 

DETRAN, e ainda boleto bancário e Boletim de Ocorrência denunciando os 

acontecimentos. Tais fatos dão maior garantia jurídica ao Juízo na 

conclusão de que realmente o veículo não faria mais parte do acervo de 

bens da parte embargada/executada, e assim, seria ilegítima a constrição. 

Neste contexto, todos os elementos considerados evidenciam a 

probabilidade do direito, todavia não se verifica o perigo de dano imediato, 

podendo aguardar a apresentação de defesa pela parte embargada e, 

ainda, considerando que se trata de veículo, portanto, de fácil 

transferência para outra pessoa, a ausência da inscrição enquanto ainda 

não decidido estes embargos poderá gerar prejuízo a terceiro. Pelo 

exposto, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO da TUTELA PLEITEADA, unicamente 

para restabelecer a embargante na sua posse até ulterior deliberação. 

Certifique-se a existência dos presentes embargos aos autos principais 

(8030303-76.2017.811.0002), porquanto impossibilitado o apensamento 

por incompatibilidade de sistemas (PROJUDI e PJe). Recebo os presentes 

Embargos para discussão sem efeito suspensivo, por tratar tão somente 

da penhora do veículo. Cite-se o Exequente - Embargado, para contestar, 

em quinze (15) dias, consignando-se que, se não contestado o pedido, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

Embargante. A citação deverá ser realizada diretamente na pessoa do 

advogado -art. 677, § 3º, CPC/2015 - e pessoal somente se a parte 

embargada não tiver procurador constituído nos autos principais. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004072-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE NUNES LIBOURO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE LEMES DE CAMPOS OAB - MT25569/O (ADVOGADO(A))

GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR OAB - MT10953-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004072-29.2020.8.11.0002. AUTOR(A): DAIANE NUNES LIBOURO REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Trata-se de processo distribuído em regime de plantão, restando deferida 
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liminar para que a parte requerida restabelecesse o fornecimento à 

unidade consumidora 6/1459155-6, bem como de negativar o nome da 

parte autora. Consta ainda da referida decisão o deferimento de inclusão 

da fatura de vencimento 08.01.2020, pedido efetivado por aditamento à 

inicial. Compulsando-se os autos, constata-se, primeiramente, estar os 

documentos juntados com a inicial ilegíveis após o escaneamento para a 

redistribuição, além de não constar o mencionado pedido de aditamento 

com os respectivos documentos acompanhantes. Assim, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que junte ao feito os documentos 

suscitados (juntados com o pedido inicial e petição e documentos do 

aditamento), para prosseguimento normal ao feito, prazo de 05 (cinco) 

dias. Após a juntada, designe-se audiência de conciliação, intimando-se 

as partes. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003830-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CESAR IADICOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003830-70.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VALTER CESAR IADICOLA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 321, Parágrafo Único do 

CPC, colacionando aos autos a própria petição inicial, porquanto somente 

documentos que deveriam a acompanhar estão juntados ao feito. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). Após o 

decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002166-04.2020.8.11.0002

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002166-04.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/03/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

07/02/2020 18:16:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003390-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003390-74.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/03/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

07/02/2020 18:34:30

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012419-85.2019.8.11.0002

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:

BIANCA PEREIRA DE ALMEIDA FAUSTINO (EXECUTADO)

JECKSON VIEIRA FAUSTINO (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: 

1012419-85.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/03/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

07/02/2020 18:43:20

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003390-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003390-74.2020.8.11.0002. REQUERENTE: PAULO SERGIO MOREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Acolho a competência declinada de id. 28788189. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - LIMINAR, 

aduzindo a parte autora que em fevereiro/2018 acionou a parte requerida 

– autos nº 8011477-65.2018.811.0002 – onde foram declarados 

inexistentes os débitos cobrados visto que o Reclamante não residia, não 

reside e nunca residiu em tal endereço onde se encontra a respectiva 

unidade consumidora (UC sob o nº 9297505-1, situada na Avenida Alzira 

Santana, 19, QD. 08, Nova Varzea Grande/MT), e mesmo tentando 

resolver administrativamente para que não fosse necessário outro litígio 

judicial, não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar 

para que seu nome seja excluído do banco de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou a fatura 

(id. 28780322) referente ao valor negativado, onde consta em seu teor no 

campo FATURAS EM ATRASO a cobrança suscitada em relação ao 

processo anteriormente ajuizado no valor de R$ 74,65 – setenta e quatro 

reais e sessenta e cinco centavos -, coadunando com a narrativa 

apresentada de que se referem à mesma situação anteriormente 

vivenciada pelo autor, com sentença já transitada em julgado, conforme 
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documentos de id. 28780339, onde se lê no evento 80 Trânsito em julgado 

09/05/2019 18:38. Ainda juntou consulta balcão SPC (id. 28780311) em 

que consta o apontamento suscitado no valor de R$ 227,26 (duzentos e 

vinte e sete reais e vinte e seis centavos), incluso em 06.01.2018, em 

consonância, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003588-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORCI BOAMORTE DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003588-14.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JORCI BOAMORTE DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO – 

ATERMAÇÃO -, aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade 

consumidora UC 6/2215596-4, e que as faturas referentes aos meses de 

setembro, outubro e dezembro/2019 chegaram com valores exorbitantes e 

não condizentes com seu consumo, além de sua média mensal e sem 

qualquer justificativa, informando que tentou resolver administrativamente 

junto ao PROCON, mas sem sucesso. Por essas razões, requer a 

concessão da medida liminar a fim de que a requerida se abstenha de 

efetivar o corte de seu fornecimento, bem como suspenda a cobrança da 

fatura do mês de dezembro/2019 no valor de R$ 227,10 (duzentos e vinte 

e sete reais e dez centavos), sob pena de multa diária a ser arbitrada. 

Decido. Compulsando os autos, a priori, evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentam-se verossímeis, porquanto consta dos 

documentos juntados a fatura questionada no valor apontado, bem como 

faturas anteriores demonstrando a divergência da média de consumo, 

coadunando, por ora, 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 se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/2215596-4 em razão do débito ora discutido, e 

caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem 

como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e 

que não seja realizada a inscrição do nome da parte reclamante em 

relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, 

expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 

212 do CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de 

justiça de plantão, também se necessário. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012419-85.2019.8.11.0002

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:

BIANCA PEREIRA DE ALMEIDA FAUSTINO (EXECUTADO)

JECKSON VIEIRA FAUSTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012419-85.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: JECKSON VIEIRA FAUSTINO, 

BIANCA PEREIRA DE ALMEIDA FAUSTINO 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
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006532-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CONCEICAO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006532-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE CONCEICAO DE 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000604-57.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GEOVANA DE OLIVEIRA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aduzindo a parte autora que ao tentar 

comprar a prazo no comércio local foi informada que seu nome está 

negativado pela parte requerida, afirmando que não possui qualquer 

relação jurídica com a mesma, não tendo solicitado qualquer serviço, 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 de R$ 300,00 

(trezentos reais). Decido. Analisado os autos, verifico que não deve 

prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste 

momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o mínimo de 

contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, porquanto se 

constata extrato SPC juntado que são ao todo oito inscrições efetivadas 

pela requerida, não trazendo aos autos qualquer indício (protocolo de 

atendimento físico, virtual ou via telefone) do que afirma ter questionado 

junto à mesma, 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

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003828-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA APARECIDA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(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: ANDRESSA APARECIDA BUENO Endereço: RUA 

4, 984, RESIDENCIAL JOSE CARLOS, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-050 

Senhor(a) ANDRESSA APARECIDA BUENO: 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. 1003828-03.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 06/03/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: 

ANDRESSA APARECIDA BUENO Advogado do(a) REQUERENTE: 

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - MT0021410A REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 
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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: 1003922-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ROSA SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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: DEBORA ROSA SILVA REIS Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) DEBORA ROSA SILVA REIS: 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. 

1003922-48.2020.8.11.0002 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: 10/03/2020 Hora: 12:45 

REQUERENTE: DEBORA ROSA SILVA REIS Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAFAEL CELINO DA SILVA - MT0012961A 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, 7 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: 1004044-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANY RAFAELLA DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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: STHEFANY RAFAELLA DE ABREU SILVA 

Endereço: Rua Portugal, 990, Beco 90, Bairro Ikaraí, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) STHEFANY RAFAELLA DE ABREU 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. 1004044-61.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.738,73 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 SALA 2 

Data: 10/03/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: STHEFANY RAFAELLA DE 

ABREU SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS ADRIANO 

BOCALAN - MT9566-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, 7 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017764-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI FONSECA CAMARA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SANTANA FREITAS (REQUERIDO)

RENATO DE FREITAS SANTANA (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: AMAURI FONSECA CAMARA - ME Endereço: 

AVENIDA FILINTO MÜLLER, S/n, (LOT JD ITORORÓ), MARAJOARA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-786 Senhor(a) AMAURI FONSECA 

CAMARA - ME: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017764-32.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 2.200,00 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento, Cláusula Penal, Correção Monetária, Indenização por 

Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 10/03/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: AMAURI FONSECA 

CAMARA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: MAYCON RODRIGO KELM - 

MT10092-A REQUERIDO(A): WILSON SANTANA FREITAS 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, 7 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: 1003522-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA PAULINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-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: CLAUDINEIA PAULINO DOS SANTOS Endereço: 

RUA DOS XAVANTES, (LOT JD MARAJOARA II), MARAJOARA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78138-522 Senhor(a) CLAUDINEIA PAULINO 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. 1003522-34.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 10/03/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: CLAUDINEIA PAULINO DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE FERRAZ TORRES NETO - 

MT208010-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, 7 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: 1003993-50.2020.8.11.0002

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:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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. 

1003993-50.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: 
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[Acidente Aéreo, Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 10/03/2020 Hora: 13:15 

REQUERENTE: VALDIRENE MARIA DE ALMEIDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ERICA VENTURA STROBEL - MT23968/O REQUERIDO(A): 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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, 7 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: 1003497-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS MORAES DURAN DOS SANTOS (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 Processo nº 1003497-21.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e LEGÍVEL 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, 7 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 07/02/2020 14:11:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003518-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN WILLIAN MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JONATHAN WILLIAN MAGALHAES DA SILVA 

Endereço: SAPECHAL, 11, QUADRA B, SANTA LUZIA, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) JONATHAN WILLIAN MAGALHAES 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. 1003518-94.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 242,91 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 10/03/2020 Hora: 13:15 

REQUERENTE: JONATHAN WILLIAN MAGALHAES DA SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA - MT17657-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 7 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: 1004035-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO HENRIQUE DE SENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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: MAURO HENRIQUE DE SENE Endereço: Rua E, 8, - 

DE 7847/7848 AO FIM, Bairro Ikarai, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-000 Senhor(a) MAURO HENRIQUE DE SENE: 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. 1004035-02.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.003,51 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: 10/03/2020 Hora: 
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13:30 REQUERENTE: MAURO HENRIQUE DE SENE Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCOS ADRIANO BOCALAN - MT9566-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, 7 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: 1003546-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE SOUZA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BENEDITO DE SOUZA ARRUDA Endereço: RUA 

ANTONIO ROQUE, S/N, LT 06, SANTA MARIA I, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78000-000 Senhor(a) BENEDITO DE SOUZA ARRUDA: 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. 1003546-62.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.159,14 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: 10/03/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: BENEDITO DE SOUZA ARRUDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT21291-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 7 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: 1004034-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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 1004034-17.2020.8.11.0002 

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, 7 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

07/02/2020 14:44:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003317-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SOARES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JULIANO SOARES DO NASCIMENTO Endereço: 

AC VÁRZEA GRANDE, AVENIDA COUTO MAGALHÃES 994, 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-970 Senhor(a) 

JULIANO SOARES DO NASCIMENTO: 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. 

1003317-05.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 10/03/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: 

JULIANO SOARES DO NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE 

FERRAZ TORRES NETO - MT208010-O REQUERIDO(A): ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 
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NAO-PADRONIZADOS ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 7 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: 1003344-85.2020.8.11.0002

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:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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. 1003344-85.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 10/03/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: MAYCON DOUGLAS BUENO 

DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE FERRAZ TORRES NETO - 

MT208010-O REQUERIDO(A): IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CREDITOS FINANCEIROS 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, 7 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: 1004046-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC 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: Luiz Augusto Arruda Custodio Endereço: Av 

Aleixo Ramos da Conceição, 888, Cond Terra Nova - casa 53, 23 DE 

SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-903 Senhor(a) Luiz 

Augusto Arruda Custodio: 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. 

1004046-31.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 26.507,53 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 11/03/2020 Hora: 15:00 

REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO Advogado do(a) 

REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - MT11997-O 

REQUERIDO(A): BANCO GMAC 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, 7 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 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003483-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREYSON PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-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: GREYSON PEREIRA DE ALMEIDA Endereço: RUA 

JOAQUIM NABUCO, (LOT JD PAULA II), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78135-182 Senhor(a) GREYSON PEREIRA 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. 1003483-37.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

10/03/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: GREYSON PEREIRA DE ALMEIDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE FERRAZ TORRES NETO - 

MT208010-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, 7 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: 1010923-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA DE CESARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: GABRIEL DA SILVA DE CESARO Endereço: RUA 

MARCO TEIXEIRA, 517, (LOT PRQ PAIAGUÁS), PAIAGUÁS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78148-569 Senhor(a) GABRIEL DA SILVA DE 

CESARO: 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. 1010923-21.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.447,65 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 13/11/2019 Hora: 14:30 REQUERENTE: GABRIEL DA SILVA DE 

CESARO Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON FRANK GONCALVES 

DA SILVA - MT24745/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, 14 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: 1003461-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

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 Processo nº 1003461-76.2020.8.11.0002 

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, 7 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 07/02/2020 15:36:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016932-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR SINOBE DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA CONCHON OAB - MT3004/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIO CESAR SINOBE DO AMARAL Endereço: 

RUA DAS ANHUMAS, 12, LOTE 12-A, QUADRA 09, CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-971 Senhor(a) MARIO CESAR SINOBE DO 

AMARAL: 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. 1016932-96.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: REQUERENTE: MARIO CESAR SINOBE DO AMARAL 

Advogado do(a) REQUERENTE: BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA 

CONCHON - MT3004/B 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, 7 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: 1016932-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR SINOBE DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA CONCHON OAB - MT3004/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, 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. 1016932-96.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia 

Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: REQUERENTE: MARIO CESAR SINOBE DO AMARAL 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA 

CONCHON REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Várzea Grande/MT, 7 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: 1016932-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR SINOBE DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA CONCHON OAB - MT3004/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))
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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: MARIO CESAR SINOBE DO AMARAL Endereço: 

RUA DAS ANHUMAS, 12, LOTE 12-A, QUADRA 09, CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-971 Senhor(a) MARIO CESAR SINOBE DO 

AMARAL: 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. 1016932-96.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

10/03/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: MARIO CESAR SINOBE DO 

AMARAL Advogado do(a) REQUERENTE: BETSEY POLISTCHUK DE 

MIRANDA CONCHON - MT3004/B 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, 7 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: 1016932-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR SINOBE DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA CONCHON OAB - MT3004/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, 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. 1016932-96.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia 

Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

10/03/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: MARIO CESAR SINOBE DO 

AMARAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BETSEY POLISTCHUK DE 

MIRANDA CONCHON REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Várzea Grande/MT, 7 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: 1003567-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIO PINTO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: NATALIO PINTO DE LIMA Endereço: RUA L, 07, 

QUADRA 02, VILA ARTHUR, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-150 

Senhor(a) NATALIO PINTO DE 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. 

1003567-38.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.043,59 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 SALA 2 Data: 10/03/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: NATALIO PINTO DE LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: 

DARGILAN BORGES CINTRA - MT9150-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 
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portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 7 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: 1007537-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL RAIMUNDO RAMOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: ELIEL RAIMUNDO RAMOS SILVA Endereço: RUA 

DO DNER, (LOT ESMERALDA), MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78142-822 Senhor(a) ELIEL RAIMUNDO RAMOS 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. 1007537-80.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 26/08/2019 Hora: 13:45 REQUERENTE: ELIEL 

RAIMUNDO RAMOS SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 26 de julho 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: 1003526-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTIANE DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA CRISTIANE DE FRANCA Endereço: Rua 

Tarumã QD 01, LT 11, (LOT C JARDIM), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78141-136 Senhor(a) MARIA CRISTIANE DE FRANCA: 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. 1003526-71.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 10/03/2020 Hora: 14:30 AUTOR: 

MARIA CRISTIANE DE FRANCA Advogado do(a) AUTOR: TATIANE 

CORBELINO LACCAL DA SILVA - MT9409-A REQUERIDO(A): CLARO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 7 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, 
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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: 1015325-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LARA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOAO LARA DE SOUZA Endereço: Rua Goiais,, 

525, Apto 107, bloco C, Nova Varzea Grande, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-971. Senhor(a) JOAO LARA 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. 1015325-48.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 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: 16:45 

REQUERENTE: JOAO LARA DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: 

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - MT9587/O REQUERIDO(A): TAM LINHAS 

AÉREAS S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 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: 1003364-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINA CAMPOS CARVALHO (REQUERENTE)

FELLIPE HENRIQUE MIRANDA LEITE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS 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: FELLIPE HENRIQUE MIRANDA LEITE COSTA 

Endereço: RUA PRESIDENTE AFONSO PENA, 422, Vila Ipase, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-180 Senhor(a) 

FELLIPE HENRIQUE MIRANDA LEITE COSTA: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1003364-76.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

38.160,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo, 

Cancelamento de vôo, Overbooking, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 10/03/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: FELLIPE HENRIQUE MIRANDA 

LEITE COSTA, AMANDA CRISTINA CAMPOS CARVALHO Advogado do(a) 

REQUERENTE: GABRIELA TERRA CYRINEU - MT24378/O Advogado do(a) 

REQUERENTE: GABRIELA TERRA CYRINEU - MT24378/O REQUERIDO(A): 

GOL LINHAS AEREAS 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, 7 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: 1003364-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINA CAMPOS CARVALHO (REQUERENTE)

FELLIPE HENRIQUE MIRANDA LEITE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 
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GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: AMANDA CRISTINA CAMPOS CARVALHO 

Endereço: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Lote VI - Vila Ipase - Casa 

64, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-220 Senhor(a) 

AMANDA CRISTINA CAMPOS CARVALHO: 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. 

1003364-76.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 38.160,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, 

Overbooking, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 10/03/2020 Hora: 14:15 

REQUERENTE: FELLIPE HENRIQUE MIRANDA LEITE COSTA, AMANDA 

CRISTINA CAMPOS CARVALHO Advogado do(a) REQUERENTE: 

GABRIELA TERRA CYRINEU - MT24378/O Advogado do(a) REQUERENTE: 

GABRIELA TERRA CYRINEU - MT24378/O REQUERIDO(A): GOL LINHAS 

AEREAS 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, 7 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009012-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA SILVA MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-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: DANIELLE DA SILVA MORAES Endereço: RUA 

DAS AMÉRICAS, 24, PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78120-650 Senhor(a) DANIELLE DA SILVA 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. 1009012-71.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.522,30 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 04/09/2019 Hora: 14:00 REQUERENTE: DANIELLE DA SILVA 

MORAES Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- MT0015383A REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - 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, 2 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: 1015587-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL WOHLFAHRT DUTRA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28322756, bem como para impugnar no prazo legal. . VÁRZEA 

GRANDE, 7 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019940-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

JAIRCE DE SOUZA RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067410/2/2020 Página 284 de 303



CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019940-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JAIR RIBEIRO TEIXEIRA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE Vistos em correição. Cuida-se de pedido de tutela 

provisória de urgência, formulado pela parte autora, em desfavor do 

DAE/VG – Departamento de Água do Município de Várzea Grande, cujo 

objeto é a determinação de que a autarquia demandada restabeleça seu 

abastecimento de água, bem como se abstenha de registrar seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. É o que merecia destaque. Inicialmente, é 

de se destacar que a sentença prolatada nos autos pro processo de nº 

8013769-57.2017, declarou inexistente o débito “na forma cobrada pelo 

requerido (havendo, pois, possibilidade de parcelamento ou inserção 

gradativa nas próximas faturas)” ou seja, o débito não fora declarado 

inexistente quanto ao dever de pagar pela água utilizada, mas declarado 

inexistente na forma cobrada. Logo, o que se extrai da sentença em 

questão, é que o valor deve ser pago, mas de forma parcelada, e não em 

cobrança uma, esta declarada inexistente (forma da cobrança). Pois bem, 

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 verifica da documentação apresentada, o abastecimento de 

água do reclamante fora suspenso por débito pretérito, ato este ilegal por 

parte da concessionária, consoante pacífica jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA.DÉBITO PRETÉRITO. INTERRUPÇÃO. 

ILEGALIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar 

obscuridade, contradição, ou suprir omissão verificada no decisum, 

acerca de tema sobre o qual o tribunal deveria ter-se manifestado ou, 

ainda, para a correção de eventual erro material do julgado. 2. Sobre o 

ponto em que se alega haver omissão, o Tribunal a quo concluiu que a 

dívida pendente de pagamento diz respeito a período vencido há anos; a 

prestadora do serviço não pode cortar o fornecimento de água, 

considerando a regular quitação das contas atuais (e-STJ fl. 290).3. É 

descabido o corte do fornecimento de água nos casos em que se trata de 

cobrança de débitos antigos e consolidados, os quais devem ser 

reivindicados pelas concessionárias por meio das vias ordinárias de 

cobrança. Precedentes.4. Como o aresto recorrido está em sintonia com o 

decidido nesta Corte, deve-se aplicar à espécie o contido na Súmula 

83/STJ. Com efeito, o referido verbete sumular aplica-se aos recursos 

especiais interpostos tanto pela alínea a quanto pela alínea c do 

permissivo constitucional.5. Embargos de declaração acolhidos sem efeito 

infringente. (STJ - EDcl no AgRg no Ag: 1085216 RJ 2008/0183119-5, 

Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013) Assim, resta, 

pelo menos em juízo sumário, insofismável a probabilidade de direito, 

quanto ao restabelecimento do abastecimento. Contudo, como dito no 

acima, permanece o dever de o reclamante efetuar o pagamento, ainda 

que de forma parcelada, do débito afeto ao ano de 2016, não se 

mostrando ilegítima a cobrança pela via administrativa, ainda que com 

eventual registro nos órgãos de proteção ao crédito. Ante o exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para 

determinar que a requerida restabeleça o abastecimento de água da UC 

registrada sob a matrícula 3517.2, no prazo de 24h. 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 

05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se com as advertências legais. 

Cumpra-se. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019940-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

JAIRCE DE SOUZA RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (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: 

1019940-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JAIR RIBEIRO TEIXEIRA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE Vistos em correição. Cuida-se de pedido de tutela 

provisória de urgência, formulado pela parte autora, em desfavor do 

DAE/VG – Departamento de Água do Município de Várzea Grande, cujo 

objeto é a determinação de que a autarquia demandada restabeleça seu 

abastecimento de água, bem como se abstenha de registrar seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. É o que merecia destaque. Inicialmente, é 

de se destacar que a sentença prolatada nos autos pro processo de nº 

8013769-57.2017, declarou inexistente o débito “na forma cobrada pelo 

requerido (havendo, pois, possibilidade de parcelamento ou inserção 

gradativa nas próximas faturas)” ou seja, o débito não fora declarado 

inexistente quanto ao dever de pagar pela água utilizada, mas declarado 

inexistente na forma cobrada. Logo, o que se extrai da sentença em 

questão, é que o valor deve ser pago, mas de forma parcelada, e não em 

cobrança uma, esta declarada inexistente (forma da cobrança). Pois bem, 

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 verifica da documentação apresentada, o abastecimento de 

água do reclamante fora suspenso por débito pretérito, ato este ilegal por 

parte da concessionária, consoante pacífica jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA.DÉBITO PRETÉRITO. INTERRUPÇÃO. 

ILEGALIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar 

obscuridade, contradição, ou suprir omissão verificada no decisum, 

acerca de tema sobre o qual o tribunal deveria ter-se manifestado ou, 

ainda, para a correção de eventual erro material do julgado. 2. Sobre o 

ponto em que se alega haver omissão, o Tribunal a quo concluiu que a 

dívida pendente de pagamento diz respeito a período vencido há anos; a 

prestadora do serviço não pode cortar o fornecimento de água, 

considerando a regular quitação das contas atuais (e-STJ fl. 290).3. É 

descabido o corte do fornecimento de água nos casos em que se trata de 

cobrança de débitos antigos e consolidados, os quais devem ser 

reivindicados pelas concessionárias por meio das vias ordinárias de 

cobrança. Precedentes.4. Como o aresto recorrido está em sintonia com o 

decidido nesta Corte, deve-se aplicar à espécie o contido na Súmula 

83/STJ. Com efeito, o referido verbete sumular aplica-se aos recursos 

especiais interpostos tanto pela alínea a quanto pela alínea c do 

permissivo constitucional.5. Embargos de declaração acolhidos sem efeito 

infringente. (STJ - EDcl no AgRg no Ag: 1085216 RJ 2008/0183119-5, 

Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013) Assim, resta, 

pelo menos em juízo sumário, insofismável a probabilidade de direito, 

quanto ao restabelecimento do abastecimento. Contudo, como dito no 

acima, permanece o dever de o reclamante efetuar o pagamento, ainda 

que de forma parcelada, do débito afeto ao ano de 2016, não se 

mostrando ilegítima a cobrança pela via administrativa, ainda que com 

eventual registro nos órgãos de proteção ao crédito. Ante o exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para 

determinar que a requerida restabeleça o abastecimento de água da UC 

registrada sob a matrícula 3517.2, no prazo de 24h. 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 

05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se com as advertências legais. 

Cumpra-se. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019940-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

JAIRCE DE SOUZA RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28802572, bem como para impugnar no prazo legal. . VÁRZEA 

GRANDE, 7 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003015-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá 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: FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS 

Endereço: RUA DAS MARGARIDAS, 16, (LOT V RÉGIA), VITÓRIA RÉGIA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78131-244 Senhor(a) FABIOLA 

RODRIGUES DA SILVA 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. 

1003015-73.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.658,64 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Água, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / 

Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

SALA 2 Data: 10/03/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: FABIOLA 

RODRIGUES DA SILVA BARROS Advogado do(a) REQUERENTE: 

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO - MT26588/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, 7 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: 1017955-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: LUIZ FRANCISCO VIEIRA Endereço: Rua Véu das 

Noivas, 32, Jardim São João, CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78148-185 Senhor(a) LUIZ FRANCISCO 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. 1017955-77.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 10/03/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: LUIZ FRANCISCO VIEIRA Advogados do(a) REQUERENTE: 

BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD - MT0012037A-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, 7 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: 1003383-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 
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GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARLENE MARIA DE ALMEIDA Endereço: 

AVENIDA FILINTO MÜLLER, 2354, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-302 Senhor(a) MARLENE 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. 1003383-82.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

10/03/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: MARLENE MARIA DE ALMEIDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO - 

MT13923/O REQUERIDO(A): BANCO BMG 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, 7 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: 1003658-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA OAB - MT12517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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: DANIELLY GOMES DA SILVA Endereço: Rua Rio 

Grande do Norte, s/n, Centro-Sul, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78135-902 Senhor(a) DANIELLY GOMES 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. 1003658-31.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Cancelamento de vôo]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 10/03/2020 Hora: 14:45 

REQUERENTE: DANIELLY GOMES DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - MT12517/O 

REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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, 7 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: 1003599-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEANDRESON BENEDITO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 Processo nº 1003599-43.2020.8.11.0002 

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, 7 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

07/02/2020 17:59:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003555-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER VALEJO CEBALHO (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: WENDER VALEJO CEBALHO Endereço: RUA 

ISAIAS, 105, (COHAB C REI), PARQUE PAIAGUAS, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78118-347 Senhor(a) WENDER VALEJO CEBALHO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 
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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. 1003555-24.2020.8.11.0002 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 juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 10/03/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: 

WENDER VALEJO CEBALHO 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, 7 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: 1012755-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVES GORGONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MAURICIA LOPES OAB - MT0019595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CLOVES GORGONHA Endereço: RUA GENERAL 

ADALBERTO P. DOS SANTOS, 10, R K QUADRA 68 LT 10 J PAULA II, 

CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-090 Senhor(a) CLOVES 

GORGONHA: 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. 1012755-89.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção, Cheque, 

Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 10/03/2020 Hora: 15:00 

REQUERENTE: CLOVES GORGONHA Advogado do(a) REQUERENTE: 

CLAUDIA MAURICIA LOPES - MT0019595A 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, 7 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: 1012755-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVES GORGONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MAURICIA LOPES OAB - MT0019595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Endereço: AVENIDA 

COUTO MAGALHÃES, 1200, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Senhor(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) 

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. 1012755-89.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção, 

Cheque, Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não 

Fazer]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 10/03/2020 Hora: 15:00 

REQUERENTE: CLOVES GORGONHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CLAUDIA MAURICIA LOPES REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Várzea 

Grande/MT, 7 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR 

JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA ALVES FERREIRA MACIEL (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: LUCINEIA ALVES FERREIRA MACIEL Endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 12, - DE 7847/7848 AO FIM, 

RESD NOVO MUNDO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) 

LUCINEIA ALVES FERREIRA MACIEL: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004135-54.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 65,99 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 10/03/2020 Hora: 15:15 

REQUERENTE: LUCINEIA ALVES FERREIRA MACIEL 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, 7 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.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001645-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILAINE PONCIANO (EXECUTADO)

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EXECUTADO)

 

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, 7 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: 1008919-79.2017.8.11.0002

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:

MATEUS MAGALHAES (EXECUTADO)

LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHAES (EXECUTADO)
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MARCOS CEZAR DE CAMPOS MAGALHAES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO MEGA SAO MATEUS 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, 7 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: 1017795-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO (EXECUTADO)

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO 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. Posto que a parte autora, em outrora 

petição, solicitou a citação do requerido via oficial de justiça. VÁRZEA 

GRANDE, 7 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: 1002882-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANIA ROSA 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, 7 de fevereiro 

de 2020 MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004768-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE MENDES CORREA (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, 7 de fevereiro 

de 2020 MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000372-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR DE SOUSA LIMA (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, 7 de fevereiro de 2020. 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: 1010431-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAZER RAMOS DE SOUZA CORDEIRO (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, 7 de fevereiro de 2020. 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: 1016523-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO COSENZO RIPAMONTI (EXECUTADO)

SUCATRENS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 7 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: 1012982-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTHA NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 7 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: 1002608-38.2018.8.11.0002

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:

GEMMA BEDIN VIECILI (EXECUTADO)

IVAN DANIELI VIECILI - 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, 7 de fevereiro 

de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012972-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BENEDITO APARECIDO ILDEFONSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 28883827 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. 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: 1005924-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JALME SANTANA DE FIGUEIREDO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT13394-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005924-25.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: JALME SANTANA DE FIGUEIREDO JUNIOR Vistos. . 1. Sobre 

o pedido do autor contido no id. 22782480, manifeste-se o requerido no 

prazo de 05 (cinco) dias. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010710-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHALOMA GRAZIELA SILVA BUENO CONCEICAO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

dentro do prazo legal, requerer o que entender necessário para 

prosseguimento do feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415588 Nr: 19635-56.2015.811.0002

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DE OLIVEIRA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: josè lídio alves dos santos - 

OAB:156.187, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/SP: 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309048 Nr: 5038-53.2013.811.0002

 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: ALCIONE BENEDITA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S. A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399767 Nr: 11191-34.2015.811.0002

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON VALCLEY NUNES DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305958 Nr: 1692-94.2013.811.0002

 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: ELIANA GONÇALINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATOS - 

OAB:8920-B, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571-A, CLEODEMIR DE L. MARTINS - OAB:OAB/MT15347

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324149 Nr: 20548-09.2013.811.0002

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEPH DIVINO STIVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409601 Nr: 16400-81.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 4635

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25913 Nr: 4600-81.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANADIR DE OLIVEIRA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA MULLER KOENIG - 

OAB:22819-PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80488 Nr: 2990-05.2005.811.0002

 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): VADIESEL MECÂNICA LTDA, VAGNER 

SPIGUEL, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que em 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315429 Nr: 11752-29.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLISER COSMETICO LTDA EPP, EDEVAL 

POLISER

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

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319630 Nr: 15998-68.2013.811.0002

 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: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ANTONIO NASSARDEN STIVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378700 Nr: 25840-38.2014.811.0002

 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 CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO RABELO - ME, OSWALDO RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:MT 15.687-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411667 Nr: 17568-21.2015.811.0002

 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: EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4.635

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237241 Nr: 17052-11.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON PORTO CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, VANESSA CASTILHA MANEZ - OAB:331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 59632 Nr: 513-24.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANDE PNEUS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES, NEURILAN FRAGA

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

OAB:MT 3.056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JOAO ERNESTO PAES DE BARROS - UNIVAG - OAB:4867/ MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 247102 Nr: 7000-19.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS SERGIO SPERANDIO, LEDA TEREZINHA 

SPERANDIO MELLHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 270987 Nr: 12888-32.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR FERREIRA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 271058 Nr: 12973-18.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDAL DA FONSECA E CIA. LTDA, FERNANDA 

ALVES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 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.: 282477 Nr: 1284-40.2012.811.0002

 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 HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZANE MARIA CORREA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO A. SANTOS - OAB: 

20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15141/O, MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - OAB:6470/MT

 35. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, consolido nas 

mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem 

objeto da medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida 

nos autos.36. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios os quais arbitro em 10% sobre 

o valor atualizado da causa, no entanto, consigno sua inexigibilidade, eis 

que deferida a assistência judiciária gratuita.37. Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias.38. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 298171 Nr: 18679-45.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE MANOEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 
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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. 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.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no mesmo prazo citado, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 201762 Nr: 12437-46.2007.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETEL APARECIDO DE CARVALHO, ETEL 

APARECIDO DE CARVALHO ME

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

OAB:MT 3.056

 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.: 231866 Nr: 11976-06.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->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: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A DROGARIA LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo autor, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como requerido, 

devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e registro do 

feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

2. Ademais, acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema 

INFOJUD que se mostra mais célere no ato de realizar as consultas, 

conforme extrato em anexo.

3. Desta feita, concedo ao autor, o prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender necessário.

4. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o autor a dar andamento 

ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem julgamento 

do mérito (CPC, art. 485, § 1º).

5. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 237275 Nr: 17075-54.2009.811.0002

 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: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente 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.: 286662 Nr: 5915-27.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório 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): A R. ARAUJO COMERCIO ME, AURELIO 

ROZENO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção sem julgamento 

do mérito (art. 485, § 1º do CPC).

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 297310 Nr: 17731-06.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.77-A/ MT

 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 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 337550 Nr: 5847-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS 

S/A- MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES & MOURA LTDA-ME, GISLENE 

CRISTINA RIBEIRO DE MORAES, CAIO FERNANDO VIEIRA NUNES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA A. FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção sem julgamento 

do mérito (art. 485, § 1º do CPC).

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 424981 Nr: 24590-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA, 

JORGE DE OLIVEIRA SOUZA, MARIA MALFADA SUTY SOUZA, MAURO 

SUTY, MARTA APARECIDA CAPARROZ SUTY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção sem julgamento 

do mérito (art. 485, § 1º do CPC).

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 433837 Nr: 3324-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.G. SISTEMAS DE ENSINO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS 

- OAB:14990/MT, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção sem julgamento 

do mérito (art. 485, § 1º do CPC).

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 349114 Nr: 15140-03.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALBEM MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME, 

CLAUDIO DALBEM, CELEIDA CRISTINA DE ARAUJO MACHADO

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

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que os executados até o presente momento não 

quitaram 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 da parte 

executada, 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. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros dos 

devedores, conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intimem-se os 

executados, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenham, 

mediante intimação postal, para que, querendo, manifestem-se no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

4. Caso venham os executados arguirem a matéria descrita no inciso I, 

acima referenciado, intime-se o exequente a manifestar-se sobre ela no 

prazo de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do 

pedido.

5. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 6. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação dos 

executados, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

independentemente de lavratura de termo (CPC, art. 854, §5º).

7. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

8. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 349641 Nr: 15549-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO FERREIRA DE LANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção sem julgamento 

do mérito (art. 485, § 1º do CPC).

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 396593 Nr: 9571-84.2015.811.0002

 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: ALCINDA CIPRIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 43. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, somente para limitar a cobrança dos juros de mora ao patamar de 

1%, ficando autorizada a compensação de valores em caso de débitos 

ainda existentes.44. Considerando que a autora decaiu na maior parte de 

seus pedidos, condeno-a ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor da causa (CPC, 

art. 85), ficando, todavia, inexigível a sua cobrança em razão da 

gratuidade processual deferida em seu favor (CPC, art. 98, § 3º).45. 

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.46. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 339381 Nr: 7454-57.2014.811.0002

 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: CLEYSON ANDERSON CHAVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 Vistos.

1. Trata-se de ação Revisional de Contrato proposta por CLEYSON 

ANDERSON CHAVES, em face de BV FINANCEIRA S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Analisando detidamente o feito, verifiquei que a parte autora, em 

petitório de fls. 85, pugnou pela desistência da ação.

 3. A parte requerida, intimada a se manifestar, concordou com a 

desistência – fl. 87.

 4. Pois bem, em pese o feito tenha prosseguido com a intimação para 

impugnação e produção de provas, tenho que a extinção é a medida 

adequada a ser tomada.

5. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

6. Deixo de condenar o autor em custas e honorários por ser beneficiário 

da justiça gratuita.

 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 319850 Nr: 16220-36.2013.811.0002

 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: CÂNDIDO MARIANO CONCEIÇÃO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - OAB:14.519 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 33. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno o 

autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 

% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, 

sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual 

deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.34. Transitada 

em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.35. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 300376 Nr: 21024-81.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER BRANDÃO DE ARRUDA

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

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 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. A par das informações prestadas, verificou-se a existência de valores 

nos ativos financeiros do devedor, conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos (CPC, art. 854, § 6º).

6. No mais, retifiquem a capa dos autos, passando a constar como credor 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e como devedor VALTER 

BRANDÃO DE ARRUDA.

7. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 404188 Nr: 13497-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON GONÇALO TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 318683 Nr: 15063-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA DE OLIVEIRA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção sem julgamento 

do mérito (art. 485, § 1º do CPC).
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3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 418749 Nr: 21393-70.2015.811.0002

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDA CIPRIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINAT GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 Vistos.

.

1. Em que pese as partes terem manifestado o desejo no julgamento 

antecipado da lide, ante a inexistência de provas a produzir, vejo que a 

requerida arguiu, em sua contestação, algumas preliminares de mérito, 

todavia, sobre tal defesa não foi oportunizado à autora o direito de se 

contrapor.

2. Ademais, verifico que encontram-se ausentes os atos constitutivos e a 

representação processual da autora, todavia, tratam-se de vícios que 

podem antes ser sanados antes da prolação da sentença.

3. Desta feita, concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

apresente sua impugnação à contestação, bem como para que sane a 

irregularidade acima apontada, sob pena de julgamento do feito no estado 

em que se encontra.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 450986 Nr: 12326-47.2016.811.0002

 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: ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A - CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA CHRISTINA LIBORIO 

BARROSO - OAB:5092/MT, LEONARDO FRANCISCO CAVUTTO - 

OAB:9648/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ney José Gomes - 

OAB:8659/MS

 Vistos.

.

1. Às partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018424-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUETA PEREIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1018424-26.2019.8.11.0002; REQUERENTE: HENRIQUETA PEREIRA 

SOBRINHO REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos. 1. Recebo a inicial posto que preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. Cite-se a 

parte requerida para contestar a presente ação, querendo, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, contados da juntada do comprovante de citação nos 

autos, advertindo-o de que se não houver contestação no prazo 

assinalado, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor, conforme preconiza o art. 344 

do Código de Civil. 3. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 4. Deixo de designar 

audiência de conciliação para este momento processual, eis que, após 

uma análise temporal e criteriosa deste juízo, concluiu-se que a obtenção 

de autocomposição em audiência de conciliação tem sido infrutífera, 

situação esta que vem acarretando, sobremaneira, o atraso na entrega da 

prestação jurisdicional, causando prejuízo às partes. 5. Consigno, 

entretanto que, caso as partes venham manifestar interesse na 

designação de audiência de conciliação, esta será prontamente designada 

por este juízo. 6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 7. Cumpra-se. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002148-80.2020.8.11.0002

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:

DEIVISON PEREIRA 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 

1002148-80.2020.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: DEIVISON PEREIRA DA SILVA 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. Compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudicial 

fora encaminhada para endereço diverso do constante no contrato 

entabulado entre as partes. 4. Outrossim, verifico que o autor não 

comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 5. 

Assim, uma vez que para o desenvolvimento válido e regular da ação de 

busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor, faculto ao autor a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade apontada, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485, IV), bem como, recolha as custas e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 

do CPC e extinção do feito (art. 485, inciso III, do CPC). 6. Intime-se. 7. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000404-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY NUNES SOUTHIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000404-50.2020.8.11.0002; AUTOR(A): WESLEY NUNES SOUTHIER REU: 

AYMORE Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de 

Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a 

simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua 

redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal 
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necessidade, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo 

transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV 

- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente conflito de 

normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 13.105/2015, que 

estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, para a solução da 

problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico (ou de 

superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso concreto. 4. 

Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista Wander Garcia: 

“A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias aparentes. 

São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei 

superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; b) o cronológico ou 

temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a lei posterior 

prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis derogat 

legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral (GARCIA, 

Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito Civil – Volume 

Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 5. No caso 

dos autos, verifico que a parte autora não trouxe aos autos qualquer 

elemento robusto que seja capaz de comprovar a impossibilidade da parte 

em arcar com os encargos processuais. 6. Assim, determino que seja 

intimado o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente sua hipossuficiência financeira, juntando aos autos 

cópia da carteira de trabalho e holerite atualizados ou recolha as custas 

processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 7. 

Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004649-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY LORCA RODRIGUES (REQUERIDO)

MT BRASIL INCORPORACOES LTDA. - ME (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004649-46.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: MT BRASIL INCORPORACOES LTDA. - ME, CLAUDINEY 

LORCA RODRIGUES, LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA Vistos. 

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC. 2. 

Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, querendo, 

nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525). 3. Não havendo o 

pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os registros do feito para 

“cumprimento de sentença” alterando-se os polos da ação, se for o caso, 

intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha 

com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e honorários advocatícios 

acima descritos. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020235-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE SOUZA GADDA DAUZACKER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020235-21.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: SOLANGE SOUZA GADDA DAUZACKER 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: 1002928-20.2020.8.11.0002

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:

NEUZA DOS SANTOS BORTOLINI (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 9 2 8 - 2 0 . 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: NEUZA DOS 

SANTOS BORTOLINI 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, 
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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: 1007037-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE APARECIDA FERREIRA FONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007037-14.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUCIANE 

APARECIDA FERREIRA FONTES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

análise aos autos, verifico que, no acordo firmado entre as partes, não 

contem a assinatura do requerido, tornando, nesse momento processual, 

impossível a sua homologação. Verifico ainda, a ausência de instrumento 

de procuração em nome do advogado que assina pela referida parte. 3. 

Ante o exposto, concedo ao requerido, o prazo de 05 (cinco) dias, para 

sanar a irregularidade apontada, objetivando posterior homologação do 

acordo apresentado. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002609-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002609-91.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

SA REQUERIDO: W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP Vistos. . 

1. Intimado a manifestar-se acerca do acordo realizado nos autos, o 

patrono do requerido quedou-se inerte. 2. Desta forma, HOMOLOGO o 

acordo identificado sob nº 4572585, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos e EXTINGO O FEITO em relação ao contrato nº 3490841, referente 

ao veículo Volswagen Amarok CD 4x4 SE, placa OBH-7349. 3. ANOTE-SE 

nos registros do feito o novo valor da causa, fixado em R$- 941.375,43 

(Novecentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e 

quarenta e três centavos). 4. No mais, permanecem os autos suspensos, 

conforme decisão descrita no ID. 3064841. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002609-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002609-91.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

SA REQUERIDO: W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP Vistos. . 

1. Intimado a manifestar-se acerca do acordo realizado nos autos, o 

patrono do requerido quedou-se inerte. 2. Desta forma, HOMOLOGO o 

acordo identificado sob nº 4572585, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos e EXTINGO O FEITO em relação ao contrato nº 3490841, referente 

ao veículo Volswagen Amarok CD 4x4 SE, placa OBH-7349. 3. ANOTE-SE 

nos registros do feito o novo valor da causa, fixado em R$- 941.375,43 

(Novecentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e 

quarenta e três centavos). 4. No mais, permanecem os autos suspensos, 

conforme decisão descrita no ID. 3064841. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007983-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LUCIO CASTANHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007983-20.2018.8.11.0002 EMBARGANTE: LUIZ LUCIO CASTANHA 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos. 1. Cuida-se de Embargos à 

Execução interposto por LUIZ LÚCIO CASTANHA em face do BANCO 

BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a extinção do feito, considerando que 

as partes transigiram nos autos da Execução (Id 26996615). 3. Diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas processuais 

pagas na distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. 7. P. I. C. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000523-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000523-79.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em face de FABIO OLIVEIRA DOS 

SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. As partes, em 

conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção do feito (Id 

20451142). 3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 4. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo. 5. Custas recolhidas na inicial. Honorários 

advocatícios conforme pactuado. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005666-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MR DE CARVALHO RESTAURANTE LTDA - EPP (REU)

RAYANNA DE CARVALHO (REU)

MARIA ROSANGELA DE CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS OAB - MT6084-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005666-49.2018.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: MR 

DE CARVALHO RESTAURANTE LTDA - EPP, RAYANNA DE CARVALHO, 

MARIA ROSANGELA DE CARVALHO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de MR DE 

CARVALHO RESTAURANTE LTDA – EPP, RAYANNA DE CARVALHO e 

MARIA ROSANGELA DE CARVALHO, todos devidamente qualificados nos 

autos. 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que 

realizaram um acordo, nos termos da minuta juntada no Id 19594222, 

requerendo assim, sua homologação. 3. Em razão do cumprimento integral 

do acordo, o autor veio aos autos requerendo a extinção da ação (Id’s 

22042431, 22706418 e 22745158). 4. Pois bem, diante do informado na 

petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos dos artigos 487, III, 

b, c/c 924, II, ambos do Código de Processo Civil. 5. Custas recolhidas na 

inicial. Honorários conforme pactuado. 6. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 8. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1006635-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA LEITE MACIEL RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006635-64.2018.8.11.0002 AUTOR(A): ESTELA LEITE MACIEL RIBEIRO 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta 

pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes da citação da parte requerida. 3. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Novel 

CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do novel Código 

de Processo Civil. 4. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 5. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007925-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHOCOPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007925-17.2018.8.11.0002 REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: SHOCOPAN INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de 

SHOCOPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. O autor juntou aos autos a minuta de acordo 

realizada com a parte requerida, conforme Id 26455660, pugnando sua 

homologação. Na sequência, informa o cumprimento do acordo realizado 

entre as partes (Id 27793795), requerendo a extinção da presente 

demanda. 3. Denoto que a referida peça encontra-se assinada pelo 

causídico da parte requerida, assim, inexistindo a necessidade de sua 

intimação acerca do acordo celebrado. 4. Pois bem, diante do informado 

na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, 

b, do Código de Processo Civil. 5. Custas e honorários conforme 

pactuado. 6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SINOP 

 

EDITAL N. 03/2020-DF 

 

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 e com 

fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 

008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, 

 

RESOLVE 

 

RETIFICAR, a lista de classificados do V Processo Seletivo para 

Recrutamento de Estagiários do Fórum da Comarca de Sinop para estudantes do curso de nível superior 

em Direito, fazendo constar os candidatos aprovados pelo regime de Cotas. 

 

CANDIDATOS APROVADOS AMPLA CONCORRÊNCIA Critérios de Desempate 

  CANDIDATO PONTUAÇÃO A B C 

1 DANIELA BOTON 72 X     

2 JOHN WILLIANS SOUZA CAMPOS 72   X   

3 ANA FLAVIA TRIQUES DA SILVA 72   X   

4 JORGE FERNANDO KAUFMANN 72       

5 GABRIEL ZULLI TEIXEIRA 68       

6 KELLY RODRIGUES CASTILHO 64 X     

7 JOÃO VICTOR BARBOSA DO NASCIMENTO 64 X     

8 EDUARDO COSTA RIBEIRO 64       

9 GABRIEL FABIANE DE ÁVILA  60 X     

10 MARCOS BLAU 60   X   

11 TALISSON GOMES DE OLIVEIRA 60   X   

12 ISRAEL FERNANDES COSTA 60     X 

13 NATHALIA  SILVA REZENDE MEYER 60       

14 MARCIA EDUARDA FARIAS  60       

15 SCHERLA GOFFI PEREIRA DOS SANTOS 60     X 

16 JEAN CARLOS NOETZOLD 60     X 

17 CAROLINA LEMES SPIER 60     X 

18 RAFAEL CORREA YAMACIRO FEDERICCI DOS REIS 60     X 

19 KARINE ALICIA MARTUCCI ALMEIDA 56 X     

20 MATEUS ALPINO PADOVAN 56   X   

21 LUCAS MANOEL FEITOSA DE ALMEIDA * 56     X 

22 GUSTAVO VANDER BELO MARQUES 56     X 

23 YULY SAORE DA COSTA PETRY 56     X 

24 ANDRESSA PEREIRA SILVA 56 X     

25 FERNANDA PREZOTTO 56   X   

26 GABRIEL SILVA MIRANDA 56     X 

27 JONATHAN ALEXANDRE DE SOUZA DA SILVA 56 X     

28 RUTH EMANUELY LOPES LOURENÇO * 52   X   

29 GABRIELA MUNIK HEEP 52     X 

30 ISABELLA DELLA GATTA 52 X     

31 CARLOS ANDRE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO 52     X 

32 DAIANE BOLZAN 52     X 

33 MARIAH VITORIAH RAMOS GABINESKI  52   X   

34 RIELY ALMEIDA ATAIDE 52   X   

35 TAYLANNE DE OLIVEIRA ARAÚJO 52     X 

36 KEYLA KESIA PEREIRA 52     X 

37 EDUARDA CAROLINA DE ALMEIDA 52     X 

38 VHITOR GERALDO  52     X 

39 THIAGO ANDREY FUCHS 52     X 

40 MATEUS HENRIQUE CHAPLA 52     X 

41 THAUANY KUSKOSKI FERREIRA 52     X 

42 LÉIA CARDOSO COUTINHO* 52     X 

43 MICAELY SOUSA DE OLIVEIRA  52     X 

44 RÔMULO DE FARIAS BOEING 52   X   

45 DEYVELI JUNIOR ALVES  52   X   
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46 LARISSA PIRES SANTOS 52   X   

47 DIOGO FERREIRA MENDES  52   X   

48 CARLOS GABRIEL MORAIS FRANÇA 52     X 

49 CAROLINA MOREIRA TURRA 52   X   

50 BRUNA APARECIDA BRINGHENTI DOS SANTOS 52     X 

51 KELLY KAROLINY DA COSTA SILVA 52     X 

52 BEATRIZ SOARES CASARIN 52     X 

53 EDNO MOACIR CARIS 52   X   

54 ANA LUIZA SOUZA SANTOS 52   X   

* Candidatos que optaram por concorrer as vagas destinadas a Candidatos Negros 

 

CANDIDATOS APROVADOS RESERVA DE VAGAS COTAS PARA CANDIDATO NEGRO 
1 LUCAS MANOEL FEITOSA DE ALMEIDA  56 

2 RUTH EMANUELY LOPES LOURENÇO  52 

3 LÉIA CARDOSO COUTINHO** 52 

** Critério de desempate item 8.3 “b” 

 

Eventuais recursos deverão ser realizados por escrito, conforme disposto 

no item 8 do Edital n. 13/2019-DF, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do presente 

Edital, direcionado à Diretoria do Foro da Comarca de Sinop e encaminhados no e-mail: 

sinop@tjmt.jus.br, utilizando-se o formulário disponível no site do Tribunal de Justiça, no endereço 

eletrônico: www.tjmt.jus.br - Serviços/Seleção de Estagiários. 

 

 E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente 

edital, que será publicado e afixado de forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 

Sinop/MT, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Rosimeiry Moraes 

Nunes, Gestora Administrativa, digitei. 

 

Sinop, 07 de fevereiro de 2020 

 

    Assinado digitalmente 

Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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