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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739269 Nr: 1494-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERPHOS INDUSTRIA, COMERCIO 

REPRESENTACOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, ROGERIO LUZ BORGES 

LEAL - PROCURADOR - OAB:MT/5.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LUIZ CYLES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT14564-E, RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - 

OAB:9521/B

 Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

recolhimento da Taxa Judiciária no valor R$ 144,43 ao FUNAJURIS, e o 

valor de R$ 27,86 ao Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS, 

a guia deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“Emissão de Guias Online”, no item “Emitir Guias”, digitar a palavra 

“custas”, clicar no último item “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, digitar a numeração única e “buscar”. Confirmar os 

dados e clicar em “Próximo”. Ligar no telefone (65) 3617 3763, SOMENTE 

SE JÁ ESTIVER PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. 

Digitar o CPF/CNPJ do pagante e “enter”. Clicar em “Taxa Judiciária” e 

preencher o valor. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” e após “Gerar 

Guia”, imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, deverá ser 

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

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

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

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

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no 

Cartório Distribuidor, conforme CNGC/MT e Provimento 12/2017. Deverá 

ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os 

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002996-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATAO AGRICOLA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (REU)

 

Vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003376-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

Em razão da Certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 28741349), intima-se o 

advogado da parte Autora para que diligencie para o comparecimento da 

mesma na audiência de Instrução designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008572-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NICOLAU DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO OAB - MT25632/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

Face a manifestação ID 29011814, intima-se a parte Autora a cumprir os 

termos do Art. 455, § 1º ou 2º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009797-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI VIEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão de Impulsionamento Processo n. 

1009797-98.2017.8.11.0003 Nos termos da legislação vigente, bem como 

do Provimento 56/2007 CGJ, impulsiono o feito para intimação dos 

advogados das partes, para apresentação de memoriais até o dia 

28/02/2020. Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002051-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA GREGORIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão de Impulsionamento Processo n. 

1002051-48.2018.8.11.0003 Nos termos da legislação vigente, bem como 

do Provimento 56/2007 CGJ, impulsiono o feito para intimação dos 

advogados das partes, para apresentação de memoriais até o dia 

28/02/2020. Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005600-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO OAB - MT15996/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REU)

PBG S/A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANO MARTORANO MENEGOTTO OAB - SC15773 (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BERTOLDI COELHO OAB - SC23103 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão de Impulsionamento Processo n. 

1005600-37.2016.8.11.0003 Nos termos da legislação vigente, bem como 

do Provimento 56/2007 CGJ, impulisono o feito para intimação dos 

advogados das partes, para apresentação de memoriais até o dia 

28/02/2020. Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016869-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUZIA HARTMANN CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016869-68.2019 Ação: Revisional de Contrato Autor: Sandra Luzia 

Hartimann Camargo. Réu: Banco BMG S/A. Vistos, etc. SANDRA LUZIA 

HARTIMANN CAMARGO, com qualificação nos autos, neste ato 

representada por sua curadora Srª.PAULA HARTMANN ATUÁ, via seu 

bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação Revisional de 

Contrato”, em desfavor de BANCO BMG S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que realizara empréstimo consignado 

junto com à instituição financeira ré; que, não possui o contrato, não 

sabendo precisar valores de taxas, juros, multas, datas e demais 

encargos financeiros. Por fim, requer em sede de tutela provisória de 

urgência que a ré suspenda os descontos em folha de pagamento da 

autora referente aos empréstimos realizados, até a apuração do real valor 

devido, bem como, se abstenha de incluir o nome e CPF da parte autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária, nos 

termos de item ‘d’ de (ID 27645690, fl.16). D E C I D O: Considerando os 

documentos de (ID 27646035), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil 

dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento 

que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é 

frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual 

Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a 

lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de 

urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada 

para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da 

demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida 

ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, 

apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é 

temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, 

não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é 

substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo 

tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) 

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do 

autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que 

culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera 

parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a 

substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a 

qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso 

concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o 

provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de 

incorrer em prejulgamento do feito. De outro norte, há que se destacar que 

para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou 

cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 

300, CPC). Sobre a questão, eis a jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA 

DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DE 2015. DECISÃO MANTIDA. 

AGRAVO IMPROVIDO. - Para a concessão da tutela de urgência, 

necessário que os requisitos exigidos no art. 300 do CPC de 2015 estejam 

presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que 

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

resultado útil do processo - Ausentes os requisitos que autorizam a 

concessão da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que 

indefere a medida liminar.” (TJ-MG - AI: 10000190715169001 MG, Relator: 

José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 09/09/0019, Data de Publicação: 

12/09/2019) “E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE SUSPENDE OS 

DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO VIA TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – PROBABILIDADE DO DIREITO 

INVOCADO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO NÃO VERIFICADOS – CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS 

PARTES APRESENTADOS PELO AGENTE FINANCEIRO AO JUÍZO A QUO – 

DESCONTOS QUE REMONTAM 2015, INSURGINDO-SE O AGRAVANTE 

JUDICIALMENTE SOMENTE EM 2017 – CONTEXTO FÁTICO QUE INDUZ À 

APARENTE LICITUDE DOS ABATIMENTOS MENSAIS EM FOLHA – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ausentes a probabilidade do direito 

invocado, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, descabe falar em tutela de urgência de natureza antecipada. 

Isto porque, ainda que o agravante afirme que não firmou contratos com 

agente financeiro réu, este apresentou em juízo os instrumentos 

correspondentes, devidamente assinados, o que induz à aparente licitude 

dos descontos mensais. Ademais, percebe-se que o agravante conviveu 

por longo tempo com a situação que agora pretende emergencialmente 

desconstituir, ajuizando ação mais de 01 (um) ano após o início dos 

descontos, o que corrobora a ausência de elementos para que pretensão 

de suspensão dos descontos seja acolhida.”  (TJ-MS 

14103722320178120000 MS 1410372-23.2017.8.12.0000, Relator: Des. 

Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 21/11/2017, 5ª Câmara 

Cível) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, 

vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o 

espírito do julgador do fato que se propõe, razão pela qual o feito demanda 

maior dilação probatória (art.300, CPC). Portanto, hei por bem em indeferir 

o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste 

juízo. De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova 

requerido no item ‘i’ de (ID 27645690, 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: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70066999855, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 06/12/2015) (TJ-RS 

- AI: 70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 

do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 30 de março 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. Vista ao Ministério 

Público (art. 178, II, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 de dezembro 

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

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003981-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

STEMAC SA GRUPOS GERADORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

FABIO KORENBLUM OAB - RJ130697 (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15103-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003981-04/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Rescisão Contratual Autora: Associação dos Produtores de Sementes de 

Mato Grosso – APROSMAT. Réus: STEMAC S/A Grupos Geradores e 

Outro. Vistos, etc. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE 

MATO GROSSO – APROSMAT, com qualificação nos autos, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de STEMAC S/A GRUPOS GERADORES e 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – BANRISUL, com 

qualificação nos autos. Devidamente citadas, contestaram o pedido às 

(fls.126/201 – correspondência ID 15332827 a ID 15332836 e fls.231/298 

– correspondência ID 15814368 a ID 15814702). Houve impugnação à 

defesa (fls.211/230 – correspondência ID 15773853 e fls.364/382 – 

correspondência ID 18165532). Foi determinada a especificação das 

provas (fls.383/385 – correspondência ID 22694455), manifestaram-se as 

partes rés pugnando pelo julgamento antecipado do feito às (fls.386/387 – 

correspondência ID 22919517 e fls.394/395 – correspondência ID 

23804794), em contrapartida, a parte autora pugnaram pela instrução do 

feito (fls.389/392 – correspondência ID 23520382), vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Aventa a segunda ré (Banco do Estado do Rio 

Grande do Sul S/A – Banrisul) preliminar de mérito às (fls.129/133 – 

correspondência ID 15332827, fls.04/08), arguindo que deve ser extinto o 

presente feito sem resolução de mérito, da ilegitimidade passiva ad 

causam, eis que o endosso em questão trata-se de endosso mandato e 

não endosso translativo, sem inaplicável a responsabilidade civil à ré. 

Porém, razão não lhe assiste, uma vez que no caso dos autos verifica-se 

a existência de endosso translativo, em conformidade com o documento 

de (fl.76 – correspondência ID 13436153), no qual se depreende que o 

título protestado trata-se de “DUPLICATA MERCANTIL P/INDICACA”, sendo 

credor o réu “BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO SUL S/A” e 

sacador/avalista “STEMAC SA GRUPOS GERADORES”. Assim, em 

havendo indicação de ambos os réus no protesto, estes são igualmente 

legítimos a figurar no polo passivo da demanda, não deve prosperar a 

presente alegação. Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO - ENDOSSO TRANSLATIVO 

- LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O ENDOSSANTE E O 

ENDOSSATÁRIO - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO PROCESSO. O 

endosso translativo de duplicata atrai o litisconsórcio passivo necessário 

do endossante e do endossatário na ação em que o devedor visa 

desconstituir o débito retratado no título. A ausência de citação do 

litisconsorte necessário implica a nulidade do processo.” (TJ-MG - AC: 

10079130772761001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de 

Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019) “APELAÇÃO 

CÍVEL - CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DUPLICATA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - ENDOSSO 

TRANSLATIVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. - A instituição financeira que recebe duplicatas por endosso 

translativo é parte legítima para responder por prejuízos gerados com a 

cobrança indevida de títulos sem lastro.” (TJ-MG - AC: 

10079110069063001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data 

de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019) “RECURSO 

INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO 

DE CRÉDITO. ENDOSSO TRANSLATIVO DE DUPLICATA AO BANCO RÉU. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. [...] 1. Inicialmente, 

não há que se falar em ilegitimidade passiva, porquanto a certidão de fl. 29 

comprova que o banco réu recebeu o título protestado mediante endosso 

translativo, ou seja, houve a transferência de titularidade à instituição 

financeira, a qual veio a realizar o protesto, fato que fundamenta sua 

legitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda. [...] 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004498044 RS, Relator: Lucas 

Maltez Kachny, Data de Julgamento: 22/04/2014, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/04/2014) [suprimi] 

Assim sendo, refuto a presente preliminar de mérito. Lado outro, a parte ré 

(STEMAC S/A Grupos Geradores), aventa em preliminar de mérito às 

(fls.231/233 – correspondência ID 15814369, fls.01/03 – item ‘I’) que o 

presente feito deverá ser suspenso, em razão do recebimento da 

Recuperação Judicial sob nº5177058.79.2018.8.09.0087, em trâmite na 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Itumbiara – GO. Todavia, não 

merece subsistir a pretensão da ora ré, uma vez que o artigo 6º, §1º, da 

Lei nº11.101/2005 dispõe que o deferimento do processamento da 

recuperação judicial não suspende as ações de conhecimento. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

ORDINÁRIA EM FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO TRÂMITE 

DETERMINADA EM RAZÃO DA NOTÍCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

EMPRESA ACIONADA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO AINDA NÃO 

CERTIFICADO. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-BA - AI: 

00135851720178050000, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2017) “Agravo de Instrumento. 

Ação de Recuperação Judicial. [...] II - Por outro lado, incabível a 

suspensão de ações de conhecimento ajuizadas em desfavor da empresa 

em recuperação judicial, por falta de amparo legal. Agravo de Instrumento 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-GO - AI: 02031217020168090000, 

Relator: DES. CARLOS ALBERTO FRANCA, Data de Julgamento: 

02/08/2016, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2087 de 

11/08/2016) [suprimi] Destarte, rebato a presente preliminar de mérito. 

Noutro trilho, a ré (STEMAC S/A Grupos Geradores), aventa em preliminar 

de mérito às (fls.233/235 – correspondência ID 15814369, fls.03/05 – item 

‘II – A’) que é ilegítima a figurar no polo passivo da demanda, eis que não 

realizara o protesto do título em questão. Não obstante, a argumentação 

da ora ré, não verifico como possa prosperar, mesmo porque do protesto 

realizado à (fl.76 – correspondência ID 13436153), colhe-se que esta é 

sacador/avalista (entenda-se endossante – emitente da duplicata 

mercantil) e, sendo credor o réu “BANCO DO ESTADO DO RIO GDE DO 

SUL S/A” e, mais, que a parte autora discute nos presentes autos o lastro 

do crédito protestado, o qual fora transmitido mediante endosso 

translativo. Logo, rechaço a presente preliminar de mérito. Motivos pelos 

quais rejeito todas as preliminares aventadas nos presentes autos. 

Quanto ao pleito autoral constante do item ‘II’ de (fls.366/367 – 

correspondência ID 18165532, fls.03/04), no qual pugna pela aplicação de 

multa à ré (STEMAC S/A Grupos Geradores) pelo não comparecimento à 

audiência de conciliação (fls.202/205 – correspondência ID 15362214 a ID 

15362215), hei por bem postergar a análise para o momento oportuno, 

qual seja, a prolação da sentença. Na mesma senda, determino a Senhora 

Gestora que certifique se a parte ré (STEMAC S/A Grupos Geradores) 

fora devidamente citada antes da realização do referido ato processual, 

destaco que deverão ser considerados os termos do artigo 334 do Código 

de Processo Civil. Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 

08 de março de 2020, às 15:00 horas. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do 

artigo 357 do mesmo Estatuto Processual, sob pena de perda dessa 

prova. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de 

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

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003981-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

STEMAC SA GRUPOS GERADORES (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

FABIO KORENBLUM OAB - RJ130697 (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15103-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão Processo n. 1003981-04.2018.8.11.0003 Tendo 

em vista Manifestação ID 28975206 dando conta de que o ID 27893317 

não consta nos autos, remeto nesta data a determinação ID 27893317 

para publicação no DJE, vez que não publicada. Destarte, ficam as partes 

cientes que a data da Audiência fora redesignada para 08 de abril de 

2020, às 15:00 horas(ID 28358128). Rondonópolis, 10 de fevereiro de 

2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004300-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004300-69/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Declaratória de 

Inexistência de Débito Autor: Cristiano Rodrigues de Oliveira. Ré: 

Anhanguera Educacional S/A (Cesur). Vistos, etc. CRISTIANO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito’ em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A (CESUR), ambos com qualificação nos 

autos. Realizara-se audiência de conciliação de (fls.177/179 – 

correspondência ID 15561401 a ID 15561402), entretanto, não se obteve 

êxito. Devidamente citado, contestara o pedido às (fls.195/239 – 

correspondência ID 16011058 a ID 16011543). Houve impugnação à 

defesa (fls.248/267 – correspondência ID 20153134 a ID 20153564). Foi 

determinada a intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação 

probatória (fls.279/282 – correspondência ID 22678588), oportunidade 

onde a parte ré requerera o julgamento antecipado da lide (fl.284 – 

correspondência ID 22847446), pugnado o autor pela instrução 

processual (fls.285/288 – correspondência ID 23093079), vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Prefacialmente, determino a Senhora 

Gestora que cumpra o determinado no primeiro parágrafo de (fl.280 – 

correspondência ID 22678588), imediatamente, sob pena de 

responsabilização funcional. Para audiência de instrução e julgamento, 

designo o dia 14 de abril de 2020, às 14:00 horas. Fixo o prazo comum de 

15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na 

forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual, sob pena de 

perda dessa prova. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 08 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001745-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1001745-11.2020 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Ana 

Paula da Silva. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat 

S/A. Vistos, etc. ANA PAULA DA SILVA, com qualificação nos autos, 

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: 

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

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção do feito 

nos moldes dos artigos 321 e 485, incisos I e IV, do CPC: a) juntando aos 

autos o boletim de ocorrência, comprobatório do nexo de causalidade 

(existência do acidente de trânsito), em observação ao disposto no artigo 

320 do Código de Processo Civil; b) carreando aos autos o comprovante 

de endereço atualizado no qual a parte autora figure como titular ou, 

sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de 

declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora, 

em observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil. 

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001658-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001658-55.2020 Ação: Declaratória de Negativação Indevida Autor: 

Adriel Rodrigues da Silva. Réu: Editora e Distribuidora Educacional S/A. 

Vistos, etc. ADRIEL RODRIGUES DA SILVA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Negativação 

Indevida” em desfavor de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória 

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

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

(quinze dias) dias, emende a inicial, narrando os fatos de forma 

pormenorizado, incluindo o valor e o número do contrato que originara a 

inclusão do nome e CPF da parte autora nos órgãos de restrição ao 

crédito, nos termos do artigo 319, III, do Código de Processo Civil, sob 

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1006838-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ROSA OLIVEIRA REBONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1006838-57/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autora: Neide Rosa 

Oliveira Rebonato. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, 

etc. NEIDE ROSA OLIVEIRA REBONATO, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Liquidação de Sentença” 

em desfavor YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

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

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

emendar a inicial, acostando aos autos documentação comprobatória da 
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necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, uma 

vez que o de (fl.287) mostra-se insuficiente para a cognição do juízo, sob 

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

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

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

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 

28 de setembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1006287-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA EVANGELISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1006287-77/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autora: Adriana 

Evangelista de Souza. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). 

Vistos, etc. ADRIANA EVANGELISTA DE SOUZA, com qualificação nos 

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

Sentença” em desfavor YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

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

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

dias emendar a inicial, a) acostando aos autos documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e 

afins), cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do Código de 

Processo Civil, uma vez que o de (fl.287) mostra-se insuficiente para a 

cognição do juízo; b) carreando documentos legíveis e indispensáveis à 

propositura da demanda (especificamente o comprovante de endereço no 

qual a parte autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que 

o mesmo venha acompanhado de declaração de residência assinada pelo 

titular da unidade consumidora), mesmo porque o documento acostado 

(fl.290) não se presta ao fim colimado, sob pena de extinção nos moldes 

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

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

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

autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 28 de setembro 

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

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1006102-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1006102-39/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Hamilton de 

Oliveira Nascimento. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). 

Vistos, etc. HAMILTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO, com qualificação nos 

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

Sentença” em desfavor YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

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

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

dias emendar a inicial, acostando aos autos documentação comprobatória 

da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, uma 

vez que o de (fl.287) mostra-se insuficiente para a cognição do juízo, sob 

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

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

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

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 

28 de setembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000834-67.2018.8.11.0003

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:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 24669491 .

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003987-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI REGINA TEZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRA FERNANDES BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0018458A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUELINA MARTINS DE SIQUEIRA (REU)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 27620841 .

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004144-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 26177350 . 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009612-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO(A))

RODRIGO SARNO GOMES OAB - SP203990 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMBO & AGOSTINI 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 26566983. 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
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002925-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA MADLUM OAB - SP296059 (ADVOGADO(A))

 

Vista às partes, para manifestação em (10) dez dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009129-59.2019.8.11.0003

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:

HUGO CARDOSO DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Face o lapso temporal decorrido da petição ID 26409332, intima-se a parte 

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

prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006959-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERIDO)

 

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

que de direito nos autos face a Certidão ID 26254417.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007685-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA REGIONAL DE EDUCACAO E CULTURA DE MIRASSOL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANCHES TROMBINI OAB - SP139060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA RONDINI DUARTE (REQUERIDO)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 25619731. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008642-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO FELIPE FERNANDES SALES (REQUERIDO)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 26192800.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002396-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALMEIDA BRANCO (REQUERIDO)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 26192821.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005091-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAST TRANSPORTES E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VIECELI OAB - SC13561 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRE CAETANO (TESTEMUNHA)

ALAN DIEGO PEREIRA (TESTEMUNHA)

 

Tendo em vista que a Carta Precatória 030008094.2019.824.0028 em 

trâmite na Comarca de IÇARA/SC não retornou até a presente data, 

intima-se a Parte Autora para diligencie junto à referida Comarca no intuito 

de que a mesma seja devolvida devidamente cumprida.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016758-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MOREIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da advogada da parte autora da decisão de Id. 27612002.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 924497 Nr: 3017-91.2019.811.0003

 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: AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANCA, FLAVIO 

MARTINEZ FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRACAO E PROMOCOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem 

resolução de mérito o processo aforado AGNES ELISABETH CHRISTMANN 

FRANCA e FLAVIO MARTINEZ FRANÇA, com qualificação nos autos, em 

desfavor de RODOBENS ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÕES LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, com fulcro no parágrafo único, do art. 321, e art. 

485, I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a 

petição inicial.Custas pela parte autora. Sem honorários, haja vista que 

não houve a citação da parte contrária.Transitada em julgado e cumpridas 

as demais formalidades de praxe (art.331, §3°, CPC), o que deve ser 

certificado, arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Roo-MT, 05 de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716198 Nr: 11562-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ELIAS ESTEVÃO, ESPÓLIO DE 

JORGE WANOVICH ESTEVÃO, LIDIA MIGUEL ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:OAB/MT 9.377, WLADIS BORSATTO KUVIATZ - OAB:OAB/MT 

10688

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

dias, especifique qual(is) devederá(ão) ser cancelada(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51972 Nr: 408-10.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE SANTANA VILARINHO, ESPÓLIO DE 

EDSON AMORIM PIRES, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MAURO VILARINHO, EDSON 

CHRISTIAN PIRES PALACIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLICIA LUPINETT FERNANDES - 

OAB:21899/0, KAMILA DOS SANTOS MENDES - OAB:45.902/GO, 

PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B, SIVAL POHL MOREIRA 

DE CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DOS SANTOS 

MENDES - OAB:45.902/GO

 Intimação da advogada do exequente - Espólio de José Santana Vilarinho 

- para que, no prazo de 5 (cinco)dias, manifeste sobre os Embargos de 

Declaração de fls. 355/373.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61795 Nr: 10234-60.1997.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

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

OAB:OAB/MT3719

 Do Advogado da Parte Requerida para, tomar ciência da Sentença de 

fl.238.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 940956 Nr: 140-47.2020.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR FRIES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR SOUZA - OAB:OAB/RS 

12.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº140-47.2020

Ação: Embargos de Terceiro

Embargante: Arthur Fries.

Embargado: Odilio Balbinotti.

Vistos, etc.

ARTHUR FRIES, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Embargos de Terceiro” em desfavor de ODILIO 

BALBINOTTI, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os 

autos conclusos.

D E C I D O:

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

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

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

a) indicando o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da parte 

embargante, nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil;

b) cumprindo o disposto no artigo 677 do Código de Processo Civil – 

especificamente a apresentação do rol de testemunhas;

 c) carreando aos autos mandato procuratório devidamente assinado pelo 

embargante, eis que o documento de (fl.09) consta o nome de terceiro 

estranho à lide, conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do 

Código de Processo Civil;

d) indicando corretamente o valor da causa, eis que o valor atribuído à 

causa deverá corresponder ao valor do bem constritado (STJ - REsp: 

957760 MS 2007/0127830-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

Data de Julgamento: 12/04/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 02/05/2012), nos moldes determinados pelo artigo 319, V, 

do Código de Processo Civil

e) recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, comprovando o 

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

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

comprovando nos autos o deferimento da assistência judiciária (cópia da 

decisão).

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

conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 07 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001862-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. B. R. (AUTOR(A))

ELIZANGELA MARIA DE JESUS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONE FERREIRA DO NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001862-02.2020 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autoras: Elizangela Maria de Jesus Santos e Outra. Réu: Leone Ferreira 

do Nascimento. Vistos, etc. ELIZANGELA MARIA DE JESUS SANTOS, com 

qualificação nos autos e A. A. B. R., menor impúbere, neste ato 

representado por sua genitora, Shirlei Aline Barroso Vicente, com 

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

Indenização por Danos Materiais e Morais” em desfavor de LEONE 

FERREIRA DO NASCIMENTO, com qualificação nos autos, sobreveio o 

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

Considerando o documento de (fl.14 – correspondência ID 28967116), hei 

por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). 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 09:00 horas, 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. Vista ao 

Ministério Público (art. 178, II, CPC), 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: 1010692-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ZILMAR DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (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 nº 

1010692-88.2019. Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório. Autor: João 

Zilmar de Lima. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat 

S/A. Vistos, etc. JOÃO ZILMAR DE LIMA, com qualificação nos autos, 

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, pelos fatos 

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

D O: Sem adentrar ao mérito da Ação, passo a analisar inicialmente o 

pedido de Justiça Gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe: 

“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”. O artigo 4º., da lei 1.060/50 estabelece que: “a parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família”. Porém, há de se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não 

está vinculado a essa alegação da parte. E, quando se verificar a 

existência de fatos que demonstrem a capacidade financeira do 

jurisdicionado, deve indeferir o pedido. Aliás, sobre esse aspecto deve 

ser ressaltado a manifestação da eminente Ministra do Superior Tribunal 

de Justiça, que afirmou: “Não se concebe que o magistrado hoje viva 

isolado, afastado da realidade dos fatos à sua volta. Cada vez mais se 

espera do juiz moderno e preocupado, vocacionado para a magistratura, 

que ele seja célere, ágil, confiável, simplificado, pouco dispendioso e 

sensível ao clamor de seus jurisdicionados por justiça”. De acordo com 

esse entendimento o magistrado deve ser conhecedor da realidade em 

que vivem seus jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder 

Judiciário próximo ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento 

daqueles que jurisdiciona. Sobre o tema: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1. A presunção de veracidade do artigo 

98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao 

magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de 

capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e 

honorários advocatícios, e determinar que se comprove da 

hipossuficiência. 2. A constituição de advogado particular, por si só, não 

tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 

10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de 

Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019) (grifo nosso) 

Assim, a parte autora juntara declaração de hipossuficiência, aduzindo 

que não possui condições financeiras de arcar com as custas 

processuais. No entanto, a parte autora não fornecera dados 

suficientemente concretos, a ponto de convencer este magistrado acerca 

da necessidade de tal benefício. Outrossim, há que se destacar que a 

parte autora carreara aos autos seu holerite, do qual se extraí ser 

incompatível com o conceito de “pobreza” a que se refere a norma vigente 

no país, conforme (fl.36 – correspondência ID 25330231), corroborando 

para o entendimento de que o autor não se enquadra no conceito de 

“hipossuficiente”. Sendo assim, ainda que admita a parte autora não 

possuir condições para suportar o valor das custas processuais, o 

beneficio da Justiça Gratuita depende, no caso em comento, da 

comprovação do efetivo estado de necessidade. Sobre o tema, colham-se 

os julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA 

FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. 1. Pode o magistrado 

indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando houver nos autos 

elementos ou indícios que demonstrem a capacidade financeira da parte.” 

(TJ-MG - AI: 10000181144890001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de 

Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 08/02/2019) “EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O Código de Processo Civil de 2015veio 

positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido 

de considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da 

alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 

98 do NCPC). 2 - Nos termos do § 2º do art. 99 do NCPC, o juiz poderá 

indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, sendo este o caso dos autos. 3 - Não trouxe o Agravante 

documentos comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o 

seu sustento HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 

08/08/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 

10008644820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Data de Publicação: 08/08/2018) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

RECURSO DESPROVIDO. “A concessão do benefício da justiça gratuita 

está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos.”(TJ-MT - AI: 

01088103320168110000 108810/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) Assim, deve-se 

indeferir o pedido de justiça gratuita às pessoas que não atendem ao 

requisito da pobreza exigido pela lei 1.060/50 ou, salvo prova robusta em 

contrário, que exerçam profissão, que pela sua importância, reflita 

condição incompatível com a exigência legal da miserabilidade. É de se 

notar que o artigo 98 do CPC e a lei 1.060/50 reservaram o beneficio 

àqueles que são desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que 

buscam a garantia de seus direitos fundamentais que lhes são negados 

pelo Estado. Compulsando os autos, pode-se constatar que a parte autora 

não faz jus à benesse da justiça gratuita, uma vez que não foi constatado 

nos autos que a mesma demonstra situação de pobreza, apontando para 

o fato de que não se mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da 

expressão “pobre”, razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos 

requisitos necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não 

há, no presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre 

nos termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo 

qual, INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e 

taxas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, 

ambos do Código de Processo Civil. Por oportuno, defiro, desde logo, o 

parcelamento de custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 

468, §6º e §7°, da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Transcorrido o 

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

e cumpra-se. Roo-MT, 10 de fevereiro de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013586-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE PEREIRA DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA REDIVO OAB - MT24879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013586-37.2019 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

Joabe Pereira de Albuquerque. Réu: Banco Bonsucesso Consignado S.A. 

Vistos, etc. JOABE PEREIRA DE ALBUQUERQUE, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais” em desfavor de BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A., pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos 

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

D O: Inicialmente, acolho a emenda a inicial de (fls.55/57 – 

correspondência ID 27358879 a ID 27359453). Considerando o documento 

de (fl.57 – correspondência ID 27359453), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). 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 09:30 horas, 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 10 de 282



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: 1000647-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ADRIANO DE SOUZA YHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT14032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FRANCISCO ONOSTORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000647-88.2020 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Paulo 

Adriano de Souza Yha. Réu: Wilson Francisco Onostorio. Vistos, etc. 

PAULO ADRIANO DE SOUZA YHA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos 

Morais” em desfavor de WILSON FRANCISCO ONOSTORIO, 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 (fl.91 – correspondência ID 28674862). Considerando o 

documento de (fls.35/45 – correspondência ID 28150940), hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). 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 

10:00 horas, 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: 1014171-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTO DE JESUS CARDOSO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1014171-89.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débitos c/c 

Indenização por Danos Morais Autor: Elivelto de Jesus Cardoso Silva 

Rodrigues. Ré: Anhanguera Educacional S/A. Vistos, etc. ELIVELTO DE 

JESUS CARDOSO SILVA RODRIGUES, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

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

ANHANGUERA EDUCACIONAL 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.98/105 - 

correspondência ID 26726803 a ID 28071231). Considerando os 

documentos de (fl.23 – correspondência ID 25960032; fls.99/100 

correspondência ID 26728660), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão 

do ônus da prova requerido no item ‘a’ de (fl.94 – correspondência ID 

25997810), 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 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. 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: 1003924-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE DA SILVA NETO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE SOUSA DA CRUZ OAB - MT25636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO APARECIDO CARRASCO (REQUERIDO)

LIFT EMPILHADEIRAS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDENICE GABRIEL DA COSTA OAB - MT13891/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003924-49.2019 Ação: Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores 

Autora: Santa Helena Construtora de Artefatos Ré: Lift Empilhadreiras 

Eireli Me Vistos, etc... SANTA HELENA CONSTRUTORA DE ARTEFATOS E 

CONCRETO-ME, pessoa jurídica de direito privado, ingressara com a 

presente ação em desfavor de LIFT EMPILHADEIRAS EIRELI-ME, pessoa 

jurídica de direito privado. Devidamente intimada, ofereceu contestação, 

havendo impugnação. Foi determinada a especificação das provas: a 

autora não requereu produção de provas (fl.113 – Id 27414419); e, a 

empresa ré, a produção de prova oral (fl.104 – Id 27365483), vindo-me os 

autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à liça, não vejo 

como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo 

Civil. O pedido de justiça gratuita formulada pela empresa ré não tem como 

prevalecer, pois, 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. Eis a jurisprudência: 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA 

FÍSICA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA - 

COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. A presunção de hipossuficiência da pessoa física, prevista no 

art. 85 do CPC pode ser elidida caso existam provas nos autos da sua 

capacidade financeira. Uma vez carreados aos autos demonstrativos de 

rendimentos e outros documentos que comprovem a insuficiência de 

recursos da litigante, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0236.17.001476-5/001, Relator(a): 

Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

10/04/2018, publicação da súmula em 20/04/2018) “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça 

gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, 

não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de 

próprio punho. O benefício da assistência judiciária somente será 

concedido quando restar devidamente comprovada a alegada insuficiência 

de recursos para arcar com as custas processuais e honorários 

advocatícios, em atendimento ao disposto no inciso LXXIV, do artigo 5º, da 

Constituição da República, de 1988. Se a parte comprova nos autos a 

incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas 

processuais, os benefícios da gratuidade de justiça devem ser 

concedidos. - Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 
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1.0002.17.001959-6/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/0018, publicação da súmula em 

20/04/2018). Razão pela qual, indefiro o pedido. Para audiência de 

instrução e julgamento, hei por bem em designar o dia 09 de junho de 

2020, às 14:00 horas, para audiência de instrução e julgamento. Fixo o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de 

testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 10/fevereiro/2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004529-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (AUTOR(A))

ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIOR (AUTOR(A))

VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004529-92.2019 Ação: Embargos à Execução Embargantes: Adirceu 

Carlos Jerônimo e Outros Embargado: Itaú Unibanco S/A Vistos, etc... 

Adirceu Carlos Jerônimo, Adirceu Carlos Jerônimo Junior e Vuila Rica 

Automóveis Ltda, com qualificação nos autos, ingressaram com a 

presente ação em desfavor de Itaú Unibanco S/A, pessoa jurídica de 

direito privado. Deferida a inicial, os embargos foram recebidos sem efeito 

suspensivo. Houve impugnação, bem como a determinação para que as 

partes especificassem as provas: os embargantes, pugnaram no sentido 

de que fosse deferida a prova pericial; e, o embargado, o julgamento 

antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Não há 

preliminares. Para proceder a prova pericial, nomeio o senhor João 

Fernandes Zuffo, contador, o qual deverá ser intimado, bem como 

apresentar proposta de honorários, os quais restarão à conta dos 

embargantes, onde deverão efetuar o depósito junto à Conta Única 03 

(três) dias antes do início dos trabalhos, sob pena de perda dessa prova. 

Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico. 

Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos 

trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) 

vinte dias, e, uma vez aportando aos autos, desde já, defiro o 

levantamento dos honorários periciais, expedindo-se alvará judicial, 

mediante as cautelas de estilo. Cumprida a determinação supra, dê-se 

vista às partes, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. 

Cumpra-se. Roo-Mt, 10 de fevereiro de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001862-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JESUS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME (REU)

ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA (REU)

ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO CORREIA CARNEIRO OAB - SP170823 (ADVOGADO(A))

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001862-36.2019 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

José Jesus Ribeiro Réus: OdontoCompany Franchising Ltda e Outros 

Vistos, etc... José Jesus Ribeiro, com qualificação nos autos, ingressara 

com a presente ação em desfavor de Odontocompany Franchising Ltda, 

Odonto Franchising S/A e Odontocompany Carlos Eduiardo Massuia-Me, 

pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citadas ofertaram 

contestações, sendo impugnadas. Foi determinada a especificação das 

provas, havendo requerimento para a produção de prova oral e pericial, 

vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à 

liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código 

de Processo Civil. A preliminar esposada pela empresa Odontocompany 

Franchising S/A, qual seja, ilegitimidade passiva, uma vez foi apenas e tão 

somente empresa franqueadora, não havendo, por consequência, 

qualquer relação jurídica entre as partes. Cumpre esclarecer que a 

legitimação para a causa é vista de ambos os polos da relação 

processual, a ativa e passiva respectivamente, e não se confunde com a 

legitimação processual, ou capacidade de estar em juízo. Em outras 

palavras, o autor deverá ser titular do interesse que se contém na sua 

pretensão com relação ao réu. Assim, à legitimação para agir em relação 

ao réu deverá corresponder à legitimação para contradizer deste em 

relação àquele. A legitimidade da parte (legitimatio ad causam) consiste na 

titularidade ativa ou passiva da ação. (FRIEDE, Reis. Comentários ao 

Código de Processo Civil, 1ª ed., Forense Universitária, RJ, 1996, p. 36.) 

Leciona Arruda Alvim que "estará legitimado o autor quando for o possível 

titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do 

fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a 

suportar os efeitos oriundos da sentença". Assim, são legitimados ao 

processo, aqueles titulares dos interesses em conflito, sendo ativo o titular 

do interesse apresentado e passivo o titular do direito, digo, interesse 

oposto. Neste caso, estamos diante da legitimação ordinária, posto que 

exercida a ação pelo titular do interesse, na defesa de seu próprio 

interesse. Excepcionalmente prevê o direito processual, a legitimação 

extraordinária, quando, em algumas hipóteses, a parte demanda em nome 

próprio, na defesa de interesse alheio, como substituto processual. Não 

se pode confundir tal figura com a representação. Nesta o representante 

exerce a ação em nome e por conta do representado. Na substituição 

processual, o substituto exerce em seu nome, uma ação que, embora 

pertencente a outrem, é conferida extraordinariamente a ele, face à 

legitimação extraordinária. (FRIEDE, Reis. Comentários ao Código de 

Processo Civil, 1ª ed., Forense Universitária, RJ, 1996, p. 36.) No caso dos 

autos, as empresas que compõem o polo passivo da lide são, 

respectivamente, franqueadora e franqueada, cabendo verificar se a ré, 

na condição de franqueadora, é solidariamente responsável pelos atos 

ilícitos cometidos pela franqueada. A empresa franqueadora integra a 

cadeia de fornecedores, sendo solidariamente responsável pelos danos 

provocados ao consumidor por ilícito praticado pela franqueada, nos 

termos do artigo 18 do Código de Defesa Do Consumidor: Art. 18. Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

Sobre a questão, eis a jurisprudência: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - NÃO PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PELA FRANQUEADA - LEGITIMIDADE PASSIVA E 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA RECONHECIDAS - 

REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - 

INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. Tratando-se de 

relação de consumo e de ação reparatória por vício na prestação de 

serviços por franqueada, a franqueadora possui não apenas legitimidade 

passiva, como também responsabilidade solidária e objetiva por eventuais 

danos causados ao consumidor. Comprovada a não prestação dos 

serviços odontológicos contratados pelo consumidor autor perante a 

empresa franqueada, inconteste o seu direito de ser restituído dos valores 

comprovadamente pagos, assim como de ser indenizado pelos danos 

morais experimentados, porque indiscutivelmente configurados, 

considerando a frustração, os transtornos a indignação e os sentimentos 

de desamparo e insegurança vivenciados. A indenização por dano moral 

deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade 

e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar 

a vítima pelos danos sofridos, punir o agente pela conduta já adotada e 
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desestimula-lo na reiteração do ilícito. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0105.15.015220-2/001 REL. DES. ARNALDO MACIEL, julgado em 04 de 

fevereiro de 2020). Razão pela qual, rejeito-a. Defiro a prova oral e pericial 

requerida pelas partes. Para proceder a prova pericial, nomeio o Kemper 

Carlos Pereira, cirurgião dentista, com endereço nesta cidade, o qual 

deverá ser intimado pessoalmente, arbitrando, desde já, os honorários 

profissionais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), à cargo da empresa ré 

Carlos Eduardo Massuia-ME, devendo ser depositado junto à Conta Única, 

03 (três) dias antes do início dos trabalhos, sob pena de perda dessa 

prova. Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico. 

Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos 

trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) 

vinte dias, e, uma vez aportando aos autos, desde já, defiro o 

levantamento dos honorários periciais, expedindo-se alvará judicial, 

mediante as cautelas de estilo. Para audiência de instrução e julgamento, 

designo o dia 22 de julho de 2020, às 14:00 horas. Fixo o prazo comum de 

15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na 

forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Indefiro o 

pedido de expedição de ofício requerido no item 4.2 (fl.264 – Id 26357398), 

uma vez que tal prova pode e deve ser conseguida de forma diversa, se a 

parte assim desejar, e não através de diligência do Poder Judiciário.. 

Cumpra-se. Roo-Mt, 10 de fevereiro de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA LODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000067-92.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Vanessa Lodi Ré: Telefônica Brasil S/A Vistos, etc... Vanessa 

Lodi, com qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em 

desfavor de Telefônica Brasil S/A, com qualificação nos autos. 

Devidamente citada, apresentaram contestação, havendo impugnação. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo a parte autora requerido a 

produção de prova oral; e, a empresa ré, o julgamento antecipado da lide, 

vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à 

liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código 

de Processo Civil. Não há preliminares. Defiro a prova oral requerida pela 

parte autora. Assim, para audiência de instrução e julgamento, hei por bem 

em designar o dia 09 de junho de 2020, às 15:00 horas. Fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de 

testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual. Intimem-se. Cumpra-se Roo-Mt, 10 de fevereiro de 2.020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003752-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DIAS REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003752-44.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Maria Izabel Dias Rego Ré: BV Financeira S/A Vistos, etc... Maria 

Izabel Dias Rego, com qualificação nos autos, ingressara com a presente 

ação em desfavor de BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento, pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citada 

ofertara contestação, sendo impugnada. Foi determinada a especificação 

das provas, havendo requerimento para a produção de prova oral e 

pericial, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão 

posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do 

Código de Processo Civil. Defiro a prova oral e pericial requerida pelas 

partes. Para proceder a prova pericial grafotécnica requerida pela 

empresa ré, nomeio o senhor Valter Joaquim dos Santos, perito criminal, 

com endereço nesta cidade, o qual deverá ser intimado pessoalmente, a 

fim de que ofereça proposta de honorário, à cargo da empresa ré, 

dando-se vista às partes. Faculto às partes a apresentação de quesitos e 

assistente técnico. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário 

para início dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do 

laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez aportando aos autos, desde já, 

defiro o levantamento dos honorários periciais, expedindo-se alvará 

judicial, mediante as cautelas de estilo. Para audiência de instrução e 

julgamento, designo o dia 08 de julho de 2020, às 14:00 horas. Fixo o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de 

testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual. Cumpra-se. Roo-Mt, 10 de fevereiro de 2.020.- Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008794-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE PINTO DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1008794-74.2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Jacqueline 

Pinto Dantas Ré: Unimed Federação do Estado de Mato Grosso Vistos, 

etc... JACQUELINE PINTO DANTAS, com qualificação nos autos, 

ingressara com a presente ação em desfavor de UNIMED FEDERAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito privado. 

Devidamente citada ofertara contestação, sendo impugnada. Foi 

determinada a especificação das provas, havendo requerimento para a 

produção de prova oral por parte da autora; e, a empresa ré, nada 

requereu, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão 

posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do 

Código de Processo Civil. Defiro a prova. Para audiência de instrução e 

julgamento, designo o dia 14 de abril de 2020, às 15:00 horas. Fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de 

testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual. Cumpra-se. Intimem-se. Roo-Mt, 10 de fevereiro de 2.020.- Dr. 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006166-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 97789593153 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/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):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006166-15.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Welligton Martins dos Santos Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energisa S/A Vistos, etc... WELLINGTON MARTINS DOS 

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

ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais' em desfavor de ENERGISA 

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

direito privado, aduzindo: “Que, possui contrato de prestação de serviços 

com a empresa ré através da unidade consumidora n° 6/104052-6; que, 

recebeu em seu local de trabalho uma notificação aduzindo que fora 

encontrado um débito – fatura - no valor de R$ 74.065,10 (setenta e cinco 

mil, sessenta e cinco reais, dez centavos), com vencimento para o dia 30 

de julho de 2018; que, há ameaça de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em sua residência; que, o débito é ilegal e abusivo;, por 

isso, quer ser indenizado por danos morais, assim, pugna pela 

procedência da ação, com a condenação da ré em danos morais, bem 

como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o 

valor de R$ 74.065,10 (setenta e cinco mil, sessenta e cinco reais, dez 

centavos)”. 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: “Em preliminar, a extinção 

da ação, por ser o autor parte ilegítima a figurar no polo ativo da ação, uma 

vez que a unidade consumidora de energia elétrica está em nome de 

terceira pessoa. No mérito, assevera que, em data de 19 de março de 

2018, prepostos da ré procederam vistoria no sistema de medição de 

energia elétrica do imóvel do autor, ocasião em que detectaram 

procedimento irregular no medidor; que, todos os procedimentos 

realizados pela ré estão de acordo coma Resolução da ANEEL; que, a 

cobrança efetuada é regular, bem como a inserção do nome da autora no 

cadastro de inadimplentes; 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” Em 

reconvenção, busca o reconhecimento da fatura objurgada como sendo 

lícita, certa e exigível”. Sobre a contestação e reconvenção, 

manifestou-se o autor. Foi determinada a especificação das provas, tendo 

as partes requerido o julgamento antecipado da lide ID-25466569 e ID 

26153871. Houve recolhimento das custas da reconvenção ID-28323877, 

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. 

Wellington Martins dos Santos 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 eventual, no valor de R$ 74.065,10 (setenta e 

quatro mil, sessenta e cinco reais, dez centavos), com vencimento para o 

dia 30 de julho de 2018, 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. A empresa ré postula no sentido de que a ação deve ser extinta, 

uma vez que o autor é parte ilegítima a figurar no polo ativo, asseverando 

que a unidade consumidora não está em seu nome, mas sim, em nome de 

terceira pessoa. Pois bem. Diz-se legítima a parte que, no polo ativo, seja, 

pelo menos aparentemente, titular do direito subjetivo tutelado. No polo 

passivo, diz-se legítima a parte que deva suportar os efeitos de eventual 

sentença de procedência do pedido inicial. Assim, deve o sujeito ativo 

demonstrar ser titular do direito que pretende fazer valer em juízo - 

legitimidade ativa, e ser o sujeito passivo quem esteja obrigado a se 

submeter à sua vontade - legitimidade passiva. Ora, no caso posto à liça, 

dúvida alguma persiste de que o autor é parte legítima a figurar no polo 

ativo, pois, muito embora a unidade consumidora esteja em nome 

Sebastião Ferreira Mota, há contrato de locação de imóvel à pessoa do 

autor, consoante se pode constatar pelo documento acostado a (fls.31/37 

– Id 14529506), o que é o bastante para dar liame à pretensão exposta na 

peça madrugadora, razão pela qual, rejeito a preliminar. 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 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. 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. Vale salientar que é 

essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da 

produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações 

referentes ao procedimento administrativo, sob pena de apuração 

unilateral e inquisitória do suposto ilícito. O ponto fundamental da presente 

demanda consiste em saber se a autora é responsável pelo débito no 

valor de R$ 74.065,10 (setenta e quatro mil, sessenta e cinco reais, dez 

centavos), cobrado na fatura eventual, a partir de inspeção técnica 

realizada pela requerida no medidor de consumo da residência do autor. 

Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de 

consumo em questão foi vistoriado no dia 19 de março de 2018, no qual 

consta que o referido equipamento encontrava-se “procedimento irregular 

no medidor” ID-16766562, sendo que posteriormente o equipamento foi 

submetido à análise pela requerida. Conquanto a empresa ré tenha 

efetuado vistoria na unidade consumidora do autor, verifico da análise dos 

termos de ocorrência e inspeção (TOI) juntados aos autos pelo autor e 

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 em laboratório, bem 

como o autor não acompanhou a lavratura do termo de ocorrência e 

inspeção. 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 do autor 

apresentava algum defeito. Considerando que a perícia realizada no 

medidor de consumo do autor 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 

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 do autor 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 do autor 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 
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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. 664600 (fl.160 – ID 

16766562) 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. 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 
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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 do autor em ser 

indenizado 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.46/49 ID-14606441). 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$ 74.065,10 (setenta e quatro mil, sessenta e cinco 

reais, dez 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, 
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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 Inexistência Débito" promovida por WELLINGTON MARTINS 

DOS SANTOS, 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 emitida 

no valor de R$ 74.065,10 (setenta e quatro mil, sessenta e cinco reais, 

dez centavos), com vencimento para o dia 30 de julho de 2018, ratificando 

a decisão de (fls.44/49 – Id 14606441). 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 e se autorize a compensação dos 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. Por corolário natural, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção proposto pela ré-reconvinte em 

face do autor-reconvindo, 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. 10 de fevereiro de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002867-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010053-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR DA SILVA ANDRADE (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 28208888.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001941-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DE FERITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001941-78.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): SILMARA DE FERITAS REU: VRG LINHAS AEREAS S.A. Vistos 

etc. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 19 de MAIO de 2020, às 10h, a qual será realizada na Central 

de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência 

com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada 

das partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). 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. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001947-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA HARMATIUK (EXECUTADO)

EDUARDO OFMAN DA FONSECA (EXECUTADO)

EDUARDO OFMAN DA FONSECA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001947-85.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA EXECUTADO: EDUARDO 

OFMAN DA FONSECA - ME, EDUARDO OFMAN DA FONSECA, FRANCIELE 

DE OLIVEIRA HARMATIUK Vistos etc. Intime-se a parte exequente 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003323-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PRATA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

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, no prazo 

de 05 dias, requerer o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001973-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MOREIRA DOS SANTOS BRANCO (REU)

GILDEMBERGUE DE CASTRO BRANCO (REU)

BRANCO & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001973-83.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: BRANCO & CIA LTDA - ME, 

GILDEMBERGUE DE CASTRO BRANCO, ANDREIA MOREIRA DOS SANTOS 

BRANCO Vistos, etc. Verifico que a petição inicial atende os requisitos do 

art. 700, § 2º, do CPC, motivo pelo qual a recebo. 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. A expedição do mandado está condicionada ao 

efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 

290, do CPC), sob pena de cancelamento da distribuição, bem como a 

comprovação do pagamento da diligência do Oficial de Justiça em igual 

prazo, caso necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011439-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVO MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MELO OAB - MT0008604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011439-38.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALTIVO MELO DOS SANTOS REQUERIDO: ROGERIO DIEGO 

ARAUJO MANTOVANI, ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 

73043540115, AYMORE, SERASA S/A. Vistos, etc. Diante do insucesso 

na citação de parte das requeridas, entendo por bem cancelar o ato 

aprazado e DESIGNAR nova data para realização da audiência de 

conciliação, qual seja, dia 19 de MAIO de 2020, às 10h30min. Para tanto, 

DEFIRO o petitório de ID. 28500789 e DETERMINO a citação/intimação das 

partes nos endereços apontados, para comparecimento ao ato 

redesignado. Intime-se. Expeça-se o necessário Cumpra-se como já 

determinado. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004959-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001560-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S MARTINS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ48237-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000267-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA ANTONIA CARNAIBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000267-70.2017.8.11.0003 AUTOR: MARILDA ANTONIA CARNAIBA RÉU: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Diante do desinteresse das partes 

na autocomposição, consoante se vê nas petições de ID 4618479 - Pág. 

18 e ID 6785107 - Pág. 2, CANCELO a audiência de conciliação designada 

para o dia 24/05/2017, nos termos do art. 334, §5º do CPC/15. No mais, 

intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 351 do Novo Código de Processo 

Civil, bem como se manifestar sobre a petição de ID 6802958, no mesmo 

prazo, requerendo o que entender de direito. Em seguida, conclusos. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de maio de 2017. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016688-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MALICE FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016688-67.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GEOVANI MALICE FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Tendo em vista as informações 

retro, nomeio em substituição o médico KAYKI CIPRIANO MARCHESINI, 

com endereço na Rua Otávio Pitaluga, 2367, Jardim Guanabara, CEP 

78710-173, Rondonópolis/MT, tel.: (66) 3026-1810, independentemente de 

compromisso. Consigne-se na intimação do perito nomeado o fato de o 

periciando estar custodiado no estabelecimento penal existente nesta 

Comarca de Rondonópolis/MT. No mais, cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se, consignando as nossas 

homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000332-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FRANCISCA MARIA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000332-31.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

FRANCISCA MARIA LIMA Vistos, etc. Tendo em vista a noticiada 

incapacidade da parte requerida, manifeste-se o Ministério Público. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008762-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CEZAR BERTONI (EXEQUENTE)

NEREIDE APARECIDA BERTONI (EXEQUENTE)

VENDERLEI APARECIDO BERTONI (EXEQUENTE)

VANDERLEIA REGINA CARLINI BERTONI (EXEQUENTE)

MARIZA VANDERLEIA BERTONI (EXEQUENTE)

MARISTELA GIONGO BERTONI (EXEQUENTE)

MARCIO ROGERIO BERTONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

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, da penhora 

realizada no rosto dos presentes autos, conforme ID retro.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738334 Nr: 910-50.2014.811.0003

 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: VALDECI MENDES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:79.757/MG, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 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.: 351719 Nr: 6811-14.2005.811.0003

 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 BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NORBERTO LUIS SARTORI, JOSE 

CARLOS SARTORI, TIAGO FILIPE SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT, WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/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, no prazo legal, 

apresentarem contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

363/366 e folhas n° 367/370.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429643 Nr: 11682-48.2009.811.0003

 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: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER CATTO, ILARIO AMADEU CATTO, 

INDIANA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177/MS, JOSE PAULO DE QUADROS RODRIGUES - 

OAB:MS/7584-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI GHIDOLIN - 

OAB:30797/PR, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:OAB/MT8506A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/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, no prazo legal, 

apresentarem contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

414/416

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408284 Nr: 3973-93.2008.811.0003

 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: A C DA SILVA IMPORTACAO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISANET COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS 

DE PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:SP/154.694, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT12.208-A, RODRIGO MISCHIATTI 

- OAB:7568-B/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 502/503.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754937 Nr: 10267-54.2014.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO TADEU FREITAS CALHAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743907 Nr: 4323-71.2014.811.0003

 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: TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E 

TRANSPORTE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIL TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9609

 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 86, requerendo o que entender de 
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direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744991 Nr: 4949-90.2014.811.0003

 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: MARCO ANTONIO MATOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MATOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 13081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:11264/MT, 

JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - OAB:OAB/MT4.611-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida sobre a 

Decisão de folha 714, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773286 Nr: 3683-34.2015.811.0003

 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: FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR -ME, FLAVIO JOSE 

PENSO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-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 o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

112/114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777580 Nr: 5294-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE RODRIGUES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, Rubens Gaspar Serra - 

OAB:119.859-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, querendo, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

de fls. 182/197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866739 Nr: 5517-04.2017.811.0003

 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: APARECIDO CARLOS DA SILVA, ANA SAMPAIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVAIR GUIMARAES REZENDE, NILSON 

SAMPAIO VIANA, IMOBILIARIA SANTA FE LTDA, IVONE PINTO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 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.117, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31843 Nr: 8285-69.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LONARDONI, ESPÓLIO DE IRACI 

SOARES OLIVEIRA, EDSON SOARES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO JORGE ARAUJO 

HINRICHSEN - OAB:RJ/117.851

 Intimação dos patronos das partes, para manifestar, no prazo legal, os 

Embargos de Declaração de fls. 607/609.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65222 Nr: 243-26.1998.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUTIERRES - 

OAB:237773 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:MT 3.727

 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° 513/517.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713325 Nr: 8438-09.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIZOLI DE MELLO LOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MOACIR ORLATO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PIMENTEL BARBOSA 

NETO - OAB:18454/O, LEANDRO SANTANA DA SILVA - 

OAB:19.987/MT, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

bem como, que traga aos autos cálculo atualizado, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706030 Nr: 711-96.2012.811.0003

 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: ANA PEREIRA ULLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A-CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MEJDALANI PEREIRA - 

OAB:128457/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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 20 de 282



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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442190 Nr: 10858-55.2010.811.0003

 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: APARECIDA FRANCISCO ROMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREO NUNES TAPAJOS, JURACY DIAS DE 

MOURA TAPAJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/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.139, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934544 Nr: 6285-56.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA SAFARIZ CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Intimação do patrono da parte embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 733833 Nr: 13744-22.2013.811.0003

 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: ROBERTO MACHADO BORTONCELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM - TRANSPORTE AREO MARILIA, 

AMERICAN AIRLINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT, THOMAS BENES FELSBERG - OAB:19.383

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO 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 as 

rés, solidariamente, indenizem o autor a titulo de danos materiais no valor 

de R$4.000,00, importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, 

desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do 

evento danoso.Pelos mesmos fundamentos, com espeque no artigo 5o, V 

e X, da CF/88, 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código 

Civil, condeno as requeridas solidariamente a indenizarem ao autor, a título 

de danos morais, no montante de R$ 2.500,00, importe a ser pago pelas 

rés ao demandante, de uma única vez, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e 

acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação.Condeno as rés solidariamente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2°, 

1 a IV, do CPC.Preclusas as vias recursais e pagas as custas, arquive-se 

mediante as baixas e anotações de estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 07 de 

fevereiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001948-70.2020.8.11.0003

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:

DEIBSON DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001948-70.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: DEIBSON DE SOUZA 

SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o credor a 

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 29011000) e o 

instrumento de protesto (ID. 29010998) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001943-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

REJANIA LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001943-48.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA 

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL EXECUTADO: R. LOPES DA 
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SILVA, REJANIA LOPES DA SILVA Vistos etc. Citem-se as executadas, na 

forma requerida na inicial, para, no prazo de 03 (três) dias, pagarem o 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

a quitação da dívida. Por ocasião da constrição patrimonial referenciada, 

deverá o Sr. Meirinho proceder também à avaliação dos bens penhorados, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma 

oportunidade, o executado, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do 

CPC e para os fins do artigo 914, do mesmo diploma legal. Após, intime-se 

o credor da aludida penhora. Fixo de plano, os honorários advocatícios em 

10% (dez pontos percentuais) sobre o valor do débito, e para as 

hipóteses de pronto pagamento, o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade. A expedição do mandado está condicionada ao 

efetivo recolhimento das custas e taxas judiciais, em quinze (15) dias (art. 

290, do CPC), sob pena de cancelamento da distribuição, bem como a 

comprovação do pagamento de eventuais diligências do Oficial de Justiça, 

em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003176-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR SANTOS ARANHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO FRAGA DE MELO JUNIOR (REU)

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BRANCO BRILLINGER OAB - SP0296405A (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO OAB - MT6101/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003176-22.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROSIMAR SANTOS ARANHA REU: SAO FRANCISCO 

SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, OSVALDO 

FRAGA DE MELO JUNIOR, STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE 

DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS CC PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por 

ROSIMAR SANTOS ARANHA em face de SÃO FRANCISCO SISTEMA DE 

SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA., OSVALDO FRAGA DE MELO 

JÚNIOR e SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE 

RONDONÓPOLIS. A autora alega, em síntese, que, no início de 2016, 

realizou consulta preventiva com médico mastologista, Dr. Renato 

Menegaz, para prevenção de câncer de mama, oportunidade em que foi 

constatado um nódulo em sua axila direita, motivo pelo qual o médico pediu 

que a requerente procurasse um especialista em oncologia. Relata que a 

primeira Ré (SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA LTDA) indicou o segundo Réu (OSVALDO FRAGA DE MELO 

JÚNIOR) para a realização de cirurgia, sendo este o único profissional 

disponível para retirar o nódulo. Ressalta que a cirurgia foi agendada para 

o dia 19/02/2016, na SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS (terceira requerida), hospital credenciado da primeira 

Requerida. Contudo, relata que o Réu OSVALDO FRAGA DE MELO 

JÚNIOR, por ocasião do ato cirúrgico de retirada de nódulo da axila direita, 

lesionou, por imperícia, o nervo radial de seu braço direito, ocasionando a 

paralisia dos movimentos de punho, mão e dedos direitos. Alega que, após 

a cirurgia, procurou o requerido Dr. OSVALDO, o qual afirmou que, em 

conjunto com a primeira Ré SÃO FRANCISCO, encontraria um médico 

cirurgião ortopedista para ela pudesse recuperar os movimentos de punho 

e dedos lesionados durante a cirurgia. Relata que a primeira Ré afirmou 

que só autoriza a realização da cirurgia de reconstrução do nervo radial 

na cidade de Ribeirão Preto com o médico credenciado, Dr. Rodrigo 

Antônio. Todavia, como a autora pretendia que a cirurgia fosse realizada 

pelo médico da USP, Dr. Marcelo Rosa de Rezende, mas que, como seu 

custeio fora negado pelo plano de saúde, requereu a concessão da tutela 

de urgência, para que fosse determinado que os requeridos, 

solidariamente, de imediato, depositassem em sua conta corrente ou 

judicialmente importância não inferior a R$ 26.000,00 (vinte e seis mil 

reais), referentes aos custos da cirurgia pretendida, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que restou 

INDEFERIDO no ID. 3013568. Ao final, requer sejam julgados procedentes 

os pedidos iniciais, condenando-se os Requeridos, solidariamente, ao 

pagamento de verba indenizatória a título de danos morais no valor de R$ 

90.000,00 (noventa mil reais); bem como, condenando os Requeridos, 

solidariamente, ao pagamento da verba indenizatória a título de danos 

estéticos no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), entre outros 

pedidos. Anexou documentos à inicial. A audiência conciliatória restou 

frutífera, entabulando-se que a primeira Ré SÃO FRANCISCO se disporia a 

encontrar, dentro de sua rede, médico apto ao procedimento cirúrgico 

necessário; suspensão do processo por 30 (trinta) dias; início do prazo de 

contestação com o término da suspensão avençada. (ID. 4315697). 

Aduziu a autora que, após empreender viagens a Ribeirão Preto-SP, fora 

informada por dois médicos de que sua situação, no atual estágio em que 

se encontrava, era irreversível, postulando, então, o chamamento do feito 

à ordem para que o processo tivesse regular prosseguimento (ID. 

5492660). A terceira Ré SANTA CASA DE MISERICÓRDIA apresentou 

Contestação no ID. 5580331, alegando, preliminarmente, ilegitimidade 

passiva, e, no mérito, teceu comentários acerca da responsabilidade na 

modalidade subjetiva e da ausência de responsabilidade em relação ao 

ocorrido, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos. A primeira 

Ré SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE LTDA. contestou a ação no ID. 

5589095, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, e impugnando o 

valor da causa, para, no mérito, pontuar sobre a autonomia do médico e 

sua conduta, inexistência de recusa de cobertura procedimental, assim 

como acerca da responsabilidade na modalidade subjetiva e da ausência 

de responsabilidade em relação ao ocorrido, e, ainda, sobre inexistência 

de danos, pugnando, por derradeiro, pela improcedência dos pedidos. O 

segundo Réu OSVALDO FRAGA DE MELO JÚNIOR apresentou 

Contestação no ID. 5590504 tecendo comentários sobre a biópsia, assim 

como sobre a responsabilidade na modalidade subjetiva, obrigação de 

meio e não de resultado e inexistência de danos, postulando, ao fim, pela 

improcedência dos pedidos. Os três Réus anexaram documentos. A 

autora impugnou as três Contestações conjuntamente no ID. 13435169. 

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, a Autora 

postulou pelo depoimento pessoal dos requeridos, prova testemunhal, bem 

como pericial (ID. 16229021); a primeira Ré SÃO FRANCISO SISTEMAS DE 

SAÚDE LTDA requereu prova oral e pericial (ID. 16251745); a terceira Ré 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA requereu o depoimento pessoal da 

autora, prova testemunhal e pericial (ID. 16277041), assim como o 

segundo Réu OSVALDO FRAGA DE MELLO JUNIOR (ID. 16303504), sem 

prejuízo, por todas, da juntada de novos documentos que se fizerem 

necessários. Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. A demanda 

não comporta julgamento na fase em que se encontra, fazendo-se 

necessária a instrução para esclarecimento das questões controvertidas. 

I - DAS PRELIMINARES. I. 1 – COMUM ÀS REQUERIDAS SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA e SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE LTDA. I.1.1 – DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Acerca da preliminar arguida pelas partes, curial 

aduzir, de início, que o STJ firmou entendimento de que, caso se esteja 

diante de contrato com manutenção de hospitais e indicação de rol de 

conveniados, a operadora responderá solidariamente pela má prestação 

do serviço: “[...] contrato fundado na prestação de serviços médicos e 

hospitalares, próprios e/ou credenciados, no qual a operadora [...] mantém 

hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há 

como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do 

serviço”.[1] In casu, evocando a Teoria da Asserção[2] ou da 

Prospettazione ou da verificação in statu assertionis, desenvolvida com 

lastreio em Liebman e acolhida pelo Direito Pátrio[3], conclui-se pela 

relação entre operadora, hospital e médico, ao passo que a primeira Ré 

(SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA) 

teria indicado o segundo Réu (OSVALDO FRAGA DE MELO JÚNIOR) para 

a realização de cirurgia que ocorreu na SANTA CASA DE MISERICÓRIDA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS (terceira requerida), hospital 

credenciado da primeira Requerida, donde se depreende pela inconteste 

legitimidade passiva. Abalizando o entendimento retro está a 

jurisprudência pacífica: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - 

EMPRESA PRESTADORA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

LEGITIMIDADE PASSIVA. A empresa prestadora do plano de assistência à 

saúde é parte legitimada passivamente para ação indenizatória proposta 
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por associado em decorrência de erro médico por profissional por ela 

credenciado. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg 

no Ag: 682875 RJ 2005/0087948-4, Relator: Ministro PAULO FURTADO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), Data de Julgamento: 

15/09/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2009). 

(Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ERRO MÉDICO EXCLUSÃO DO PLANO DE SAÚDE NO POLO 

PASSIVO DA DEMANDA PELO MAGISTRADO - LEGITIMIDADE PASSIVA 

AD CAUSAM DO CONVÊNIO - TEORIA DA APARÊNCIA ALEGADA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESNECESSIDADE FATOS 

CONSTITUTIVOS COMPROVADOS NOS AUTOS RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 A análise da legitimidade do convênio exige a 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são 

averiguadas de acordo com os argumentos aduzidos na inicial, em um 

exame puramente abstrato, dispensando qualquer atividade instrutória. 

Precedentes STJ. 2 Os convênios que prestam serviços de assistência à 

saúde figuram na condição de fornecedoras de serviços e são legitimados 

passivos nas eventuais ações indenizatórias movidas pelos seus 

beneficiários em decorrência de erro médico nos procedimentos 

realizados em hospitais e por médicos a ela credenciados, sem prejuízo de 

eventual ajuizamento de ação regressiva em face da profissional. (TJ-ES - 

AI: 00025876020198080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de 

Julgamento: 17/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

03/07/2019). (Grifamos). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE 

SAÚDE. REIJADA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. 

ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. 

DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. QUANTUM DEBEATUR. 

MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. 

APELO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

HONORÁRIOS MAJORADOS. 1 - O contrato de prestação de plano de 

saúde assistencial possui natureza jurídica de contrato aleatório, regido 

pelos arts. 458 a 461 do Código Civil, fato que torna inaplicável o prazo 

prescricional descrito no art. 206, § 1º, B e § 3º do Código Civil. 2 - A 

legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em 

abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, 

direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de 

determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima 

aquela a quem caiba a contrapartida obrigacional relativa ao direito material 

objeto da demanda. 3- A Operadora do Plano de Saúde é parte legítima 

para responder por eventual erro médico praticado por médico vinculado à 

sua rede credenciada, nos termos dos arts. 7, parágrafo único; 14 e 25, § 

1º do Código de Defesa do Consumidor. 4 - O Hospital é responsável pela 

atividade médica desenvolvida em suas dependências, ainda que o médico 

não possua vínculo de preposição com a instituição hospitalar, visto que 

ambos (hospital e médico) integram a cadeia de fornecimento do serviço, 

tornando-se, portanto, solidariamente responsáveis, nos termos do art. 7, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Além disso, os 

contratos hospitalar e médico firmados separadamente com o consumidor 

possuem nexo econômico e funcional entre si, fato que enseja a 

configuração da coligação contratual, permitindo a responsabilização 

transubjetiva do hospital com base na paraeficácia contratual. 5 - 

Estabelecida a legitimidade passiva do nosocômio, bem como restando 

comprovado o erro médico, esse deve ser responsabilizado 

solidariamente (CDC, arts. 7, parágrafo único e 14, § 3º) pelos danos 

causados ao consumidor, por restar comprovada a sua responsabilidade 

transubjetiva, ante a comprovação - em absoluto - do defeito na prestação 

d o  s e r v i ç o .  [ . . . ]  ( T J - D F  0 0 1 1 6 9 5 2 0 2 0 1 6 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0011695-20.2016.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 09/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifamos) 

PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. HOSPITAL. ERRO MÉDICO. 

Evidenciada a culpa da equipe médica, deve também o Hospital onde 

ocorreu o atendimento falho responder pelos danos causados. Não é 

sequer necessário o vínculo de emprego entre a equipe médica e o 

Hospital. O E. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, firmou 

entendimento no sentido de que a legitimidade do Hospital se funda no fato 

de que, como integrante da cadeia de fornecimento, também deve 

responder, solidariamente, por danos decorrentes da culpa do médico. 

Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. [...] (TJ-SP - APL: 

00051538320098260362 SP 0005153-83.2009.8.26.0362, Relator: Carlos 

Alberto Garbi, Data de Julgamento: 05/03/2013, 10ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 08/03/2013). (Grifamos). Por todo o exposto, 

REJEITO a preliminar em tela. I. 2 – PELA REQUERIDA SÃO FRANCISCO 

SISTEMAS DE SAÚDE LTDA. I.2.1 – DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA. Rebela-se a requerida quanto ao valor atribuído à causa pela 

autora. Com efeito, o art. 291 do CPC estipula que a toda causa deve ser 

atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível. Registre-se, a teor do art. 292, incs. V e VI, do 

CPC, que o valor da causa será na ação indenizatória, inclusive a fundada 

em dano moral, o valor pretendido, e, na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. 

Logo, o valor da causa deverá ser condizente com o proveito econômico 

requestado pela autora na peça de ingresso, não se verificando, in casu, 

razão para redução do valor atribuído, conforme requerido pelo requerido, 

eis que o valor dado à ação corresponde à soma dos montantes 

indenitários vindicados pelo requerente na inicial. Neste sentido, é o 

entendimento dos nossos Tribunais, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. BAIXA DE PROTESTO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR 

DA CAUSA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. DA APELAÇÃO DA 

FINANCEIRA. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Na ação em que 

há cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles. DA PRESCRIÇÃO. 

Decorrido o prazo quinquenal previsto no art. 206, inciso I, § 5º, do Código 

Civil, entre o vencimento da última prestação e o protesto do título, a 

pretensão de cobrança do débito está prescrita. DA APELAÇÃO DE 

AMBOS PONTO QUE GUARDA RELAÇÃO. DA SUCUMBÊNCIA E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência confirmada. A verba 

honorária deve ser fixada em consonância com o trabalho desenvolvido 

pelos procuradores das partes. Fixados honorários advocatícios em 

patamar suficiente para remunerar o trabalho expendido, impõe-se a 

manutenção. A compensação de honorários advocatícios é vedada. 

Exegese do disposto no § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil. 

APELAÇÕES DESPROVIDAS. (TJ-RS - AC: 70079553533 RS, Relator: 

André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

08/03/2019). (Grifamos). Isto posto, REPILO a impugnação ao valor a 

causa, o que faço com fundamento nos artigos 291 e 292, incs. V e VI, do 

CPC, mantendo o valor atribuído à causa. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA In casu, a relação havida entre as partes é, indubitavelmente, de 

consumo, aplicando-se, portanto, as regras protetivas do Código de 

Defesa do Consumidor, dentre as quais a facilitação dos interesses do 

consumidor em juízo, inclusive com inversão do ônus da prova, conforme 

preceitua o art. 6º, inciso VIII, do CDC. Destarte, a figura da 

vulnerabilidade, para fins de aplicação das normas protetivas do Código 

de Defesa do Consumidor, tanto pode ser a econômica, a jurídica, a social, 

a técnica e outras mais. Assim, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova formulado pela parte autora. III – DO SANEAMENTO E DA 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. Desta feita, não havendo outras 

preliminares e já examinada a regra do ônus da prova, declaro saneado o 

processo e levanto os seguintes pontos controvertidos: a) a existência, 

ou não, de erro médico no procedimento cirúrgico realizado; b) a 

existência, ou não, de dano decorrente de atuação/omissão da(s) ré(s); c) 

o nexo de causalidade existente entre suposto erro de médico e os 

supostos danos sofridos pela autora; d) comprovada a versão da autora, 

se sofreu danos estéticos e morais, conforme descritos na petição inicial; 

e) requisitos fáticos para eventual fixação de indenização por lucros 

cessantes e pelos danos extrapatrimoniais: condições econômicas das 

partes, natureza e gravidade do dano, circunstâncias e consequências do 

dano, reversibilidade do dano. Para esclarecimento desses pontos, 

DEFIRO a realização de PERÍCIA postulada pelas partes e, para tanto, 

nomeio o médico MARCUS JOSÉ PIERONI, com endereço profissional na 

Rua Acyr Rezende Souza e Silva, n. 2094 – Vila Birigui – 

R o n d o n ó p o l i s - M T ,  t e l . :  ( 6 6 )  3 4 2 6 - 6 7 7 3  e  e - m a i l : 

marcus_josep@hotmail.com, independentemente de compromisso. Muito 

embora a inversão do ônus da prova não signifique inversão de seu 

custeio, mesmo porque eventual hipossuficiência a justificar a inversão do 

onus probandi diz respeito a conhecimento e técnica, ocorre que, em 

consonância com o entendimento albergado pelo E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, pautado nos princípios da Celeridade e da 
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Economia Processual, franqueia-se ao Magistrado a possibilidade de impor 

ao(s) réu(s) o custeio prévio de tal encargo, mesmo quando requerido por 

ambas as partes. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT)– PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO – INSURGÊNCIA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES – PROVA REQUERIDA TAMBÉM PELA SEGURADORA - VÍTIMA 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Escorreita a decisão nega seguimento monocrático a 

recurso interposto contra a decisão que, considerando a celeridade e a 

economia processual, e no intuito de buscar a verdadeira justiça, sem 

entraves, impõe à seguradora ré o ônus de arcar com os honorários 

periciais razoável e proporcionalmente arbitrados pelo juízo de origem, 

quando além de esta também ter requerido a produção de tal prova, a 

parte adversa é beneficiária da justiça gratuita. (TJMT - AGV: 

01111143920158110000 111114/2015, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2015). (Grifamos). Sendo 

assim, intime-se o expert 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). O 

causídico deverá diligenciar o comparecimento do (a) autor (a) à perícia, 

em prol da celeridade processual. Em seguida, intimem-se os requeridos 

para depositarem o valor dos honorários, devendo o custo da perícia ser 

rateado igualmente entre eles, nos termos do art. 95, CPC, 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). Posteriormente, 

intime-se o perito a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) 

dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. 

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). A fim de evitar alegação de cerceamento de defesa, 

DEFIRO ainda a produção de prova documental (já existente nos autos e 

documentos novos – CPC art. 435[4]). Oportunamente deliberarei sobre a 

necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS 

OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Se o contrato for 

fundado na livre escolha pelo beneficiário/segurado de médicos e 

hospitais com reembolso das despesas no limite da apólice, conforme 

ocorre, em regra, nos chamados seguros-saúde, não se poderá falar em 

responsabilidade da seguradora pela má prestação do serviço, na medida 

em que a eleição dos médicos ou hospitais aqui é feita pelo próprio 

paciente ou por pessoa de sua confiança, sem indicação de profissionais 

credenciados ou diretamente vinculados à referida seguradora. A 

responsabilidade será direta do médico e/ou hospital, se for o caso. 2. Se 

o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares 

próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde 

mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, 

não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do 

serviço. 3. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora 

de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua 

prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos 

contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos 

dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, 

III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa 

responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na 

relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de 

saúde nos limites da sua culpa. 4. Tendo em vista as peculiaridades do 

caso, entende-se devida a alteração do montante indenizatório, com a 

devida incidência de correção monetária e juros moratórios. 5. Recurso 

especial provido. (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 20/08/2012). (Grifamos). [2] 

“O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a 

afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito”, explica Luiz 

Guilherme Marinoni (1991, p. 58 apud DIDIER JR., p. 182). [3] RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROMESSAS DE 

COMPRA E VENDA E DE PERMUTA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, 

II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE.INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. 

CONDIÇÕES DA AÇÃO.APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO 

ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao art. 535, II, do CPC se 

foram analisadas as questões controvertidas objeto do recurso pelo 

Tribunal de origem, afigurando-se dispensável a manifestação expressa 

sobre todos os argumentos apresentados, especialmente no caso em que 

a análise aprofundada das condições da ação é obstada pela teoria da 

asserção. 2. As condições da ação, dentre elas o interesse processual e 

a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da 

análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se 

recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de 

tais preliminares. 3. A decisão das instâncias ordinárias sobre a 

necessidade de dilação probatória não pode ser revista em sede de 

recurso especial, sob pena de adentrar no conjunto fático-probatório dos 

autos (Súmula nº 7 do STJ). 4. Recurso especial não provido. (REsp 

1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

01/03/2016, DJe 07/03/2016) (Grifamos). [4] Art. 435. É lícito às partes, em 

qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a 

fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para 

contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. 

Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a 

petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram 

conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte 

que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los 

anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta 

da parte de acordo com o art. 5º.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003207-71.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MAURO GONCALVES DA SILVA REU: FANCAR 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA JURISDICIONAL PARCIAL ajuizada por MAURO GONÇALVES 

DA SILVA em desfavor de FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. 

O autor alega, em síntese, que, em 15 de março de 2018, adquiriu da 

Requerida um veículo FORD ECOSPORT FSL 1.6, placa NUA 0926, Ano 

2013, descrito na exordial, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco 

mil reais). Aduz que retirou o veículo da concessionária no dia 19 de 

março de 2018 e que, no dia 31 de março de 2018, procurou a requerida 

informando que o carro estava apresentando defeitos (desligamento sem 

aparente motivo – desconexão de acionamento de freios e direção). 

Sustenta que, apesar de a requerida alegar ter consertado o defeito, novo 

problema foi apresentado. Assevera que o veículo perdeu a dirigibilidade, 

o freio e a direção, “apagando” no meio da rua em movimento, o que teria 

ocasionado o acidente ocorrido no dia 14/04/2018. Por conta de tais fatos, 

pleiteou o requerente o deferimento da tutela de urgência, a fim de que 

fosse ressarcido integralmente dos valores pagos pelo veículo, 

devidamente atualizados, mediante a devolução do bem à requerida, o que 

restou INDEFERIDO no ID. 13559653. Pede, ao final, a procedência dos 

pedidos para que seja declarada a rescisão contratual, condenada a 

requerida a ressarci-lo integralmente pelos gastos oriundos do sinistro, 

bem como em danos morais, sem prejuízo de demais verbas. Anexou 

documentos à inicial. A audiência conciliatória restou infrutífera (ID. 

14787891). A requerida apresentou Contestação e, no mérito, colocou em 

xeque a versão apresentada pelo autor e aduziu pela ausência de 
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responsabilidade, postulando pela improcedência dos pedidos. (ID. 

15200188). Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, 

o autor requereu prova testemunhal, documental e pericial (ID. 17764446), 

ao passo que a requerida por prova testemunhal e pericial (ID. 16624222). 

Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. A demanda não comporta 

julgamento na fase em que se encontra, fazendo-se necessária a 

instrução para esclarecimento das questões controvertidas. Não há 

preliminares levantadas pelas partes. I – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, este não merece 

guarida. Ainda que se trate de relações de consumo, esta medida não é 

automática e exige a demonstração da hipossuficiência do consumidor 

para a produção de prova necessária ao deslinde da lide. Esta 

hipossuficiência, contudo, não é econômica, mas técnica, ou seja, 

relacionada à dificuldade de o consumidor produzir a prova, o que, in 

casu, não restou demonstrado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEITADA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA - RESTABELECIMENTO - 

CARÊNCIA COMPROVADA - CABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO - FALTA DE PROVA - DESCONTO SUPERIOR AO LIMITE 

DE 30% - INOCORRÊNCIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser 

restabelecido o benefício da assistência judiciária revogado na sentença 

se a situação financeira do requerente não sofreu alterações desde o 

ajuizamento da ação. Não há cerceamento de defesa se não demonstrado 

o efetivo prejuízo que a falta de manifestação sobre documentos juntados 

depois da defesa pode ter causado à parte. O indeferimento de produção 

de prova testemunhal, considerada desnecessária pelo juiz, não 

caracteriza cerceamento de defesa se a questão analisada for meramente 

de direito e os documentos trazem ao magistrado a plena convicção para 

o julgamento. Em ações envolvendo relações de consumo, a inversão do 

ônus da prova não é automática e exige a demonstração da 

hipossuficiência do consumidor para a realização da prova necessária ao 

deslinde da lide. Se não comprovado vício de consentimento, é impositiva a 

manutenção do negócio jurídico, em prestígio à estabilidade e segurança 

das relações obrigacionais. (TJMT - Ap 38916/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, 

Publicado no DJE 11/05/2015). (destacamos). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS NA APOSENTADORIA 

DO AUTOR. SUFICIÊNCIA DOS EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE. 

OFÍCIO PARA O BANCO INFORMAR ACERCA DE TAIS DESCONTOS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO 

MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O conceito de hipossuficiência 

para fins de possibilidade de inversão do ônus da prova, não é 

econômico, mas técnico, consistente na fragilidade do consumidor diante 

do fornecedor com relação aos conhecimentos técnicos e especiais a 

respeito do produto adquirido e das condições estabelecidas para a 

referida aquisição. 2. Se por uma simples leitura dos extratos acostados 

aos autos pela parte autora, for possível verificar a existência e os 

valores dos descontos efetuados no seu benefício previdenciário, 

desnecessária se revela a inversão do ônus da prova, para oficiar o 

banco réu a informar sobre os mesmos. 3. Negar provimento ao agravo de 

instrumento. (TJ-MG - AI: 10024122868060002 MG, Relator: Domingos 

Coelho, Data de Julgamento: 10/07/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2014). (destacamos). Dessa maneira, 

INDEFIRO a inversão do ônus da prova. II – DO SANEAMENTO E DA 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. Desta feita, não havendo preliminares e 

já examinada a regra do ônus da prova, declaro saneado o processo e 

levanto os seguintes pontos controvertidos: a) a existência, ou não, de 

vício e/ou defeito no veículo, bem como sua natureza: se oculto ou não; b) 

se existente, sua causa, extensão e comprometimento à segurança 

veicular; c) o nexo de causalidade existente entre suposto vício/defeito e 

o acidente/supostos danos sofridos pelo autor; d) comprovada a versão 

do autor, se sofreu danos conforme descritos na petição inicial; e) 

requisitos fáticos para eventual fixação de indenização pelos danos 

extrapatrimoniais: condições econômicas das partes, natureza e 

gravidade do dano, circunstâncias e consequências do dano, 

reversibilidade do dano. Defiro a realização da prova oral postulada pelas 

partes e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de 

JUNHO de 2020, às 16 horas. Intimem-se as partes para, no prazo de 

comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, 

CPC). Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC. Em que pese a postulação de ambas as partes pela realização de 

PROVA PERICIAL, entendo por prejudicada em razão do conserto do 

veículo. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA, EM RAZÃO DE 

AMBOS OS VEÍCULOS ESTAREM CONSERTADOS. COLISÃO TRASEIRA. 

PRESUNÇÃO DE CULPA. ONUS DE PROVAR A CULPA EXCLUSIVA DE 

QUEM FOI ATINGIDO É DAQUELE CONDUTOR CONTRA O QUAL MILITA A 

PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PROVA NÃO REALIZADA. 

ORÇAMENTOS QUE SE MOSTRAM COERENTES COM OS DANOS 

SOFRIDOS PELO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007457914 RS, Relator: Giuliano 

Viero Giuliato, Data de Julgamento: 26/04/2018, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018). (Grifamos). 

Todavia, para o seguro desate da lide e esclarecimento dos pontos 

controvertidos, entendo por salutar a oitiva do prestador de serviços 

responsável pelo conserto do veículo, JOSÉ OLMIRO DA ROSA (ID. 

17764484). Sem prejuízo, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) 

dias, informar nos autos o endereço do referido prestador de serviços, 

incluindo o Código de Endereçamento Postal, sob as penas da lei. Ato 

contínuo, proceda-se com sua intimação para comparecer ao ato 

designado. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001949-55.2020.8.11.0003. 

AUTOR: MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME REU: 

ALBANIR JOSE DA SILVA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO VOLUNTÁRIA CUMULADA COM 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS ajuizada por MANDALA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de ALBANIR JOSÉ DA 

SILVA, ambos qualificados. Em síntese, alega o autor que em 19/12/2003 

firmou com a requerida contrato de compromisso de compra e venda do 

imóvel descrito na inicial, mediante o pagamento, à época, de R$ 11.100,00 

(onze mil e cem reais), sendo R$ 300,00 (trezentos reais) a título de aras e 

mais 60 (sessenta) parcelas mensais iguais de R$ 180,00 (cento e oitenta 

reais) cada. Aduz que o requerido tornou-se inadimplente, razão pela qual, 

em 08/05/2012, renegociaram o contrato pactuando o pagamento, daí em 

diante, em 133 (cento e trinta e três parcelas) mensais iguais de R$ 300 

(trezentos reais) cada. Alega que o requerido deixou de efetuar os 

pagamentos devidos desde 25/03/2019, perfazendo a dívida R$ 8.517,66 

(oito mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos); assim 

como teria deixado de pagar IPTU, Contribuição de Melhoria e multas, que 

seriam também de sua responsabilidade, perfazendo o valor de R$ 

19.413,26 (dezenove mil quatrocentos e treze reais e vinte e seis 

centavos). Salienta que o valor atualizado do imóvel é de R$ 90.809,58 

(noventa mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e oito centavos), dos 

quais o requerido teria pago apenas R$ 40.579,58 (quarenta mil 

quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). Requer a 

concessão de mandado liminar de reintegração de posse. Pede, ao final, 

seja julgada procedente a ação para o fim de se manter a liminar, declarar 

a rescisão contratual, bem como condenar o requerido ao pagamento de 

perdas e danos, perdas e/ou compensação do valor pago no montante de 

R$ 40.579,58 (quarenta mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta 

e oito centavos), além de tributos e despesas no total de R$ 19.413,26 

(dezenove mil quatrocentos e treze reais e vinte e seis centavos). Deu à 

causa o valor de R$ 8.517,66 (oito mil quinhentos e dezessete reais e 

sessenta e seis centavos). Com a inicial vieram documentos. Era o que 
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tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. I – DA READEQUAÇÃO AO VALOR 

DA CAUSA. Compulsando os autos, entendo necessária a correção do 

valor atribuído à causa, ao passo que, nos termos dos artigos 291 e 292 

ambos do CPC, este deve ser fixado de acordo com o conteúdo 

econômico da relação jurídico-processual em discussão, ou seja, do 

proveito econômico que a pretensão, se acolhida, trará ao requerente. In 

casu, o autor pleiteia a declaração de rescisão do contrato, bem como 

perdas e danos e demais dívidas relativas a tributos supostamente 

devidos. Sendo R$ 90.809,58 (noventa mil oitocentos e nove reais e 

cinquenta e oito centavos) o valor atualizado do contrato, como o próprio 

autor pontua, e em havendo pedido de perdas e danos e cobrança de 

demais tributos devidos, perfazendo estes o montante de R$ 19.413,26 

(dezenove mil quatrocentos e treze reais e vinte e seis centavos), a soma 

de ambos deve ser o valor dado à causa, ou seja, R$ 110.222,84 (cento e 

dez mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), de 

acordo com o sedimentado entendimento jurisprudencial, e não os R$ 

8.517,66 (oito mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e seis 

centavos) atribuídos pelo autor, como se vê: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS 

PAGAS E DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. VALOR DA 

CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER À QUANTIA CORRESPONDENTE À 

SOMA DOS VALORES DE TODOS ELES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉRCIA DOS APELANTES. DESPROVIMENTO 

DO RECURSO. 1 - Analisando a peça inicial, verifica-se que o pedido 

principal é a referida rescisão de contrato, cujo valor para aquisição da 

unidade autônoma foi de R$430.171,20 (quatrocentos e trinta mil cento e 

setenta e um reais e vinte centavos). 2. Nos termos do art. 292, V e VI, do 

CPC/15, havendo cumulação de pedidos, o valor da causa deve ser a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. 3. Note-se que 

se trata de hipótese de cumulação de pedidos simples e não alternativa ou 

subsidiária. A parte autora busca tanto a rescisão do contrato como a 

devolução de quantia paga e danos morais. Em sendo assim, o valor da 

causa é a soma desses pleitos, o que conduz à manutenção da sentença 

recorrida. 4. Ademais, o Magistrado Sentenciante, ao proferir a sentença 

de extinção, não feriu qualquer princípio que norteia o CPC/15. Na 

verdade, foram os próprios Autores que não agiram com cooperação 

processual, pois se mantiveram inertes quanto ao cumprimento da 

determinação judicial de emenda da Inicial, conforme certificado nos autos. 

5. Desprovimento do Recurso. (TJ-RJ - APL: 00108599820188190209, 

Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 

07/08/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL). (Grifamos). IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA - VALOR DO PEDIDO - RESCISÃO DE CONTRATO - 

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - SOMA DOS VALORES Quando o litígio tiver 

por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de 

negócio jurídico, o valor da causa será o valor do contrato, nos termos do 

art. 259, V, CPC. De conformidade com o disposto no inciso II do art. 259, 

CPC, havendo cumulação de pedidos, o valor da causa deve 

corresponder à soma dos valores de todos eles. (TJ-MG - AI: 

10027130048831001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de 

Julgamento: 08/05/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 16/05/2014). (Grifamos). Abalizado pelo permissivo do §3º do 

art. 292 do CPC[1], ADEQUO o valor da causa, elevando-o para patamar 

correspondente ao proveito econômico perseguido, ou seja, R$ 

110.222,84 (cento e dez mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e 

quatro centavos). II – DO PLEITO LIMINAR. 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 pelos vendedores, ainda que 

haja notificado à 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 o requerido 

desta decisão, cientificando-se de que o prazo para contestar será 

contado a partir da data de intimação, na forma do art. 564 do CPC. 

Considerando o valor readequado à causa, DETERMINO a intimação do 

autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das 

custas complementares. A expedição do mandado está condicionada ao 

efetivo recolhimento retro, no prazo estabelecido, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] “O juiz corrigirá, de 

ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes.”

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003187-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA 97213454153 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003187-80.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA 97213454153, SILVIA BRAGA 

DE OLIVEIRA Vistos etc. Por não concordar com o valor atribuído pelo 

Oficial de Justiça, a parte executada impugna o laudo de avaliação dos 
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bens imóveis penhorados na espécie (ID. 19627845). Manifestação da 

parte exequente nos IDs. 20396753 e 23664126, refutando a proposta de 

conciliação e pugnando pelo prosseguimento da execução. É o sucinto 

relato. Fundamento e DECIDO. De proêmio, não merece maiores delongas a 

análise da impugnação apresentada pela executada, ao passo que, 

consoante o art. 873 do Código de Processo Civil, somente se admite nova 

avaliação em situações excepcionais, quais sejam: quando a parte alegar, 

fundamentadamente, erro na avaliação ou dolo do avaliador; quando 

ocorrer majoração ou diminuição do valor do bem após avaliação; ou 

quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU NOVA IMPUGNAÇÃO À 

AVALIAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ALEGADA DISCREPÂNCIA 

EM FACE DO VALOR REAL DE MERCADO - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO 

DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – REAVALIAÇÃO QUE 

PODE OCORRER NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873, DO CPC – 

EXCEÇÕES INOCORRENTES NO CASO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

DESPROVIDO. Os incisos do art. 873, do CPC, condicionam a repetição da 

avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo 

por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem 

posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o 

valor atribuído ao bem. Não há nos autos elementos que desconstituam o 

novo laudo de avaliação oficial apresentado ou comprovem a real 

necessidade de nova avaliação, mormente porque este relator, há pouco 

menos de um ano, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 

1008735-32.2017.8.11.0000, determinou a realização de nova avaliação, 

sobre o mesmo imóvel. A incumbência de avaliar o imóvel é inerente ao 

exercício da função do oficial de justiça, que possui fé pública nos seus 

atos de ofício, devendo qualquer impugnação do ato vir acompanhada de 

prova robusta e cabal de que o valor fixado estaria aquém do praticado no 

mercado, de modo a demonstrar, de forma cristalina, o equívoco 

perpetrado na avaliação objurgada, o que não ocorreu na espécie. 

(SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). 

(negritamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURIDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO 

REALIZADA POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO. 

NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO POR PERÍCIA TÉCNICA NÃO 

DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO 

ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 

UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70075518068, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 

29/11/2017). (destacamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. 

AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

JUDICIAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A GERAR 

DÚVIDAS QUANTO À HIGIDEZ DA AVALIAÇÃO LEVADA A EFEITO PELO 

AVALIADOR JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE É O ÚNICO IMÓVEL E SERVE 

PARA MORADIA DA AGRAVANTE QUE VEIO DESPROVIDA DE 

COMPROVAÇÃO. ANTERIOR AVALIAÇÃO DATADA DO ANO DE 2011 E 

REALIZADA MERAMENTE PARA FINS FISCAIS. DECISÃO 

HOMOLOGATÓRIA DA AVALIAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70074292186, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Julgado em 24/10/2017). (negritamos) In casu, as informações contidas no 

laudo impugnado se mostraram claras e tecnicamente críveis, foram 

fornecidas por profissional habilitado que não possui qualquer interesse 

no deslinde da controvérsia, mostrando imparcialidade na questão. A 

executada, por sua vez, não traz informação para se contrapor ao laudo 

elaborado pelo Oficial de Justiça, tampouco aponta em qual(is) 

equívoco(s) teria incorrido este profissional no seu trabalho. Logo, 

inexistem motivos suficientes para que seja realizada uma nova avaliação, 

devendo, portanto, a impugnação apresentada pela devedora ser 

rejeitada. Com essas considerações REJEITO a impugnação a avaliação 

dos imóveis penhorados na espécie e, por conseguinte, HOMOLOGO-A. 

Nos moldes do no artigo 883 do Código de Processo Civil, NOMEIO para 

exercer o encargo o Leiloeiro ALEX VIEIRA PASSOS (matrícula JUCEMAT 

nº 20), com endereço na Rua 44, nº 260, Bairro Boa Esperança, 

Cuiabá-MT, ressaltando que referido leiloeiro estará compromissado 

quando da sua intimação deste decisum. Intime-se o leiloeiro para que 

indique data para a realização do leilão. Com a informação da data, 

promova-se o leilão, de forma exclusivamente eletrônica. INTIME-SE a 

executada, cientificando-lhe a data do leilão por meio do seu advogado, 

via DJE. O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem 

(credor hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula, etc) também deverá ser intimados do leilão através 

de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível no 

processo ou constante do sistema informatizado da Justiça instruída com 

cópia desta decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, deverá ser 

intimado por Oficial de Justiça ou Carta Precatória. Fixo a comissão do 

Leiloeiro em 5% do valor do lance vencedor. Depois de efetuado o 

depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado 

o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da 

execução, EXPEÇA-SE o respectivo mandado de imissão na posse, no 

caso de bens móveis juntamente com a ordem de entrega ou a carta de 

arrematação se bem imóvel, nos termos do artigo 901, §1º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012278-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO MARINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

SILSO DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012278-63.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LOURENCO MARINHO EXECUTADO: ADALBERTO TEIXEIRA 

DA SILVA, SILSO DIAS DA SILVA Vistos etc. Com razão o autor (ID. 

24957677). Revogo o comando judicial retro. Em análise aos autos, 

constata-se o pedido de distribuição por dependência do presente 

Cumprimento de Sentença aos autos de nº 14995-41.2014.811.0003 (Cód. 

763179), que tramitaram na 3ª Vara Cível desta Comarca de 

Rondonópolis/MT. Tendo em vista o contido no artigo 13, inciso II da 

Resolução TJMT/TP nº 03/2018[1], proceda-se a redistribuição do 

presente Cumprimento de Sentença, com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as 

ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão 

tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais 

e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: I – o processo principal já 

estiver baixado II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a 

estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral da Justiça. (Grifo nosso).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009181-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDERSON LUIZ DA SILVA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009181-55.2019.8.11.0003 REQUERENTE: AYMORE 

Advogado do(a) REQUERENTE: JAMIL ALVES DE SOUZA - MT12880-O 

REQUERIDO: GEANDERSON LUIZ DA SILVA GOMES Vistos etc. Conforme 

se depreende dos autos, a parte autora requereu a desistência da ação 

no ID. 23826043. Desnecessária a concordância do réu, eis que sequer 

houve citação. Sobre o tema, cabe citar o seguinte aresto, in verbis: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A 

APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. 

ANUÊNCIA DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, 

cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que 
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indeferiu o pedido de homologação da desistência. II - De acordo com a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, 

via de regra, desde que não oferecida a contestação, o autor pode 

requerer a desistência da ação, antes do transcurso do prazo para a 

apresentação de defesa, independentemente do consentimento do réu 

para a sua homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, 

Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a 

desistência da ação formulada pela parte requerente no ID. 23826043, 

fazendo-o por Sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Sem custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, § 3º, 

do CPC). Sem honorários ante a ausência de contenciosidade na liça. 

Proceda-se com o necessário para baixa de eventual restrição judicial, na 

forma requerida pelo autor. Considerando a renúncia expressa ao prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos com 

as cautelas de praxe. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002335-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BORGES COSTA (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA BORGES COSTA (AUTOR(A))

DANILO BORGES COSTA (AUTOR(A))

FABRICIO BORGES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002335-90.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): DANILO BORGES COSTA, FABRICIO BORGES COSTA, 

MAURICIO BORGES COSTA, MARIA DE FATIMA BORGES COSTA REU: 

BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por 

DANILO BORGES COSTA, FABRICIO BORGES COSTA, MAURICIO 

BORGES COSTA e MARIA DE FATIMA BORGES COSTA em desfavor de 

BANCO DO BRASIL SA e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, todos devidamente qualificados na exordial. Alegam os autores, 

em síntese, serem os únicos beneficiários dos seguros contratados pelo 

de cujus DENICIO ALVES COSTA. Narram que o falecido, no dia 01 de 

janeiro de 2012, por intermédio do Primeiro Requerido, BANCO DO BRASIL 

SA, contratou com a Segunda Requerida, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL, o SEGURO OURO VIDA GRANTIA, Apólice nº 

000000001, cujo valor seria de R$ 19.930,81 (dezenove mil novecentos e 

trinta reais e oitenta e um centavos), o qual vinha sendo renovado 

automaticamente, ano a ano. Relatam que o de cujus, ao contratar 

financiamento junto a Primeira Requerida, representado pela Cédula 

Pignoratícia nº 40/00112, adquiriu concomitantemente da Segunda 

Requerida o BB SEGURO VIDA AGRICULTURA FAMILIA, com capital 

segurado no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com início de 

vigência 20 de janeiro de 2012, seguro este que tinha por finalidade 

garantir a amortização ou a quitação do saldo devedor do financiamento 

representado pela Cédula Pignoratícia referida, no caso de ficar 

incapacitado – parcial ou totalmente - ou no caso de sua morte. Sustentam 

que, no dia 12 de agosto de 2015, DENICIO ALVES COSTA faleceu e que, 

passados alguns dias após darem entrada no pedido de indenização, 

foram comunicados pela segunda requerida acerca da negativa no 

pagamento, sob alegação de que o de cujus agravou o risco do acidente, 

ao passo que trafegava em estado de embriaguez alcoólica, razão pela 

qual ingressaram com a presente ação. Pedem a procedência dos pedidos 

para que as requeridas sejam condenadas ao pagamento de indenização 

securitária no importe de R$ 79.930,81 (setenta e nove mil e novecentos e 

trinta reais e oitenta e um centavos), devidamente corrigido e com juros de 

mora desde a data do evento (12/08/2015), bem como por danos morais 

no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo das verbas de 

sucumbência, instruindo a exordial com os documentos. Audiência de 

conciliação infrutífera (ID. 9169380). O Primeiro Requerido, BANCO DO 

BRASIL SA, apresentou Contestação no ID. 9446594, alegando, 

preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao passo que teria figurado apenas 

como estipulante-mandatário na contratação do seguro, e impugnando o 

pedido de assistência judiciária gratuita, para, no mérito, sustentar a 

inexistência de dever de indenizar em virtude do estado de embriaguez 

apresentado pelo de cujus, juntando ainda documentos. Por sua vez, a 

Segunda requerida, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A, 

Contestou no ID. 9447609, preliminarmente, impugnando o pedido de 

assistência judiciária gratuita e sustentando carência acionária, para, no 

mérito, alegar perda dos direitos do segurado em virtude do agravamento 

do risco, anexando documentos. Em sede de impugnação os requerentes 

rechaçaram as alegações expendidas pelas rés e reiteraram os pedidos 

insertos na inicial (IDs. 9881747 e 9923971). Instadas as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, os autores pugnaram 

por prova testemunhal, documental e pericial (ID. 16518440), a requerida 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A por pericial indireta, 

oral e testemunhal (ID. 16432200), ao passo que o requerido BANCO DO 

BRASIL S/A postulou o julgamento antecipado da lide (ID. 16491233). Era o 

que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Como dito, cuida-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DANILO BORGES COSTA, 

FABRICIO BORGES COSTA, MAURICIO BORGES COSTA e MARIA DE 

FATIMA BORGES COSTA em desfavor de BANCO DO BRASIL SA e 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL. Registro que o 

julgamento antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de 

defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos 

autos elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja 

proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A 

respeito do tema, o sodalício Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos: 

“Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer 

diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito 

for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 

04/12/2014, DJe 03/02/2015). (destaquei) “Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 

1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado 

da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se 

desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a 

favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz 

Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da lide, 

predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade 

ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de 

cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do 

pelo contraditório” (STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos 

Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). 

(negritei) Portanto, tendo em vista que a presente demanda já se encontra 

madura para decisão, podendo ser resolvida mediante o julgamento 

antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, reputo 

desnecessários e indefiro os pleitos de IDs. 16518440 16432200, 

passando à sua análise. I - DAS PRELIMINARES I. 1 – COMUNS A AMBAS 

REQUERIDAS I.1.1 – IMPUGNAÇÃO À AJG CONCEDIDA AFASTO a 

preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à 

parte autora, ante a ausência de demonstração de que a parte beneficiada 

possui condições de arcar com as despesas processuais. Com efeito, é 

ônus de quem se insurge contra a concessão da gratuidade de justiça 

comprovar que o pretendente ao benefício dispõe de recursos financeiros 

para arcar com as despesas processuais, do qual não se desincumbiram 

as requeridas. I. 2 – PELO REQUERIDO BANCO DO BRASIL S/A I.2.1 – DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento 

de que teria figurado na relação jurídica travada entre autor e primeira 

requerida apenas indiretamente, como mero estipulante-mandatário, e que, 

não sendo titular do direito material discutido em juízo, não poderia pleitear 

em nome próprio direito alheio. A preliminar em apreço, todavia, não se 

sustenta, sendo assente jurisprudência pátria no sentido de que a 

estipulante é parte legítima para integrar a lide, como se vê: AGRAVO 
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REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. SEGURO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA 

Nº 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS 

FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1."É parte legítima para 

responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro 

o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e 

presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do 

STJ"(REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2." Na 

esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por 

companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de 

agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de 

seguros e do Banco perante o consumidor "(REsp 1.300.116/SP, Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, DJe 13/11/2012). 3. Estando o acórdão recorrido 

em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

incide a Súmula nº 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do 

permissivo constitucional. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido 

contrário à conclusão do Tribunal de origem quanto à solidariedade 

passiva do banco na demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático 

dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado ante o óbice da Súmula 

nº 7 desta Corte. 5. Agravo regimental não provido". (AgRg no REsp 

1040622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 12/12/2013). (Negritamos). AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. SEGURO. INTERVENTOR. TEORIA DA APARÊNCIA. 

APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. REVISÃO. 

INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA 

CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. O acórdão recorrido 

analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não 

se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. 

É legitimado passivamente aquele que intervém na contratação, 

comportando-se como representante da seguradora, por aplicação da 

teoria da aparência. 3. A revisão da conclusão de legitimidade passiva da 

ora recorrente esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. O Tribunal 

de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. 

Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 531.320/RS, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

14/10/2014, DJe 30/10/2014) (Negritamos). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURO. INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA ESTIPULANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RISCO 

CARACTERIZADO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. 

PRELIMINAR REJEITADA. OFERTA DE SEGURO. COBERTURA DE DIÁRIA 

PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SEGURADORA. ESTIPULANTE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AMBAS. PRECEDENTE DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. I - A estipulante de seguro possui legitimidade para 

integrar o polo passivo de ação ordinária visando ao recebimento de 

indenização securitária por invalidez e decorrente de internação hospitalar 

e por danos morais, uma vez que age como se fosse a própria 

seguradora, realizando a contratação e prestando todas as informações 

referentes ao contrato de seguro. II - É aplicável a teoria da aparência na 

hipótese vertente, pois a contratante, com base em engano plenamente 

justificável pelas circunstâncias do caso, acreditava que a estipulante, em 

verdade, era a própria seguradora. III - Conforme orienta a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, a oferta de seguro por companhia 

seguradora vinculada a instituição financeira implica responsabilidade 

solidária de ambas perante o consumidor. IV - Preliminar rejeitada. Recurso 

de apelação conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10105140159242002 

MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 08/04/0018, 

Data de Publicação: 20/04/2018). (Negritamos). Ademais, a Resolução nº 

107/2004, do Conselho Nacional de Seguros Privados (SUSEP), que 

consolida as normas sobre estipulação de seguros, estabelece que 

estipulante "é a pessoa física ou jurídica que contrata apólice coletiva de 

seguros, ficando investido dos poderes de representação dos segurados 

perante as sociedades seguradoras, nos termos desta Resolução". 

Conclui-se, dessa forma, que a estipulante, além de contratar o seguro em 

nome de terceiros, fica investida de poderes de representação dos 

segurados perante a sociedade seguradora, sendo parte legitima a figurar 

no polo passivo da demanda. Em face do exposto, REJEITO a preliminar em 

tela. I. 3 – PELA REQUERIDA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL I.3.1 – DA CARÊNCIA DE AÇÃO: O FALECIDO NÃO SERIA 

BENEFICIÁRIO DO SEGURO E NÃO HAVERIA PROVA DA QUITAÇÃO DO 

ARRENDAMENTO MERCANTIL Aduz a requerida que o credor de eventual 

indenização devida é o primeiro requerido, BANCO DO BRASIL, vez que o 

de cujus firmara contrato de financiamento com este. Salienta que, como 

não houve prova de quitação do financiamento, os autores não estariam 

legitimados a postula o recebimento da indenização. REJEITO a preliminar, 

porquanto a prova de quitação não se traduz em requisito obrigatório a 

abalizar o legítimo interesse dos autores em pleitearem em Juízo eventual 

montante devido. A propósito: RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO 

ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO 

PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS 

E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE 

QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. 

LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. 

CABIMENTO. 1. Os herdeiros de consorciado falecido antes do 

encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a 

liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, 

quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. Isso porque, 

mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo 

(adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora assegura a 

quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que 

representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será 

preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da 

cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito. 

Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e 

não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa 

ad causam do espólio. [...] (STJ - REsp: 1406200 AL 2012/0257539-6, 

Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/11/2016, 

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017). (Negritamos). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA E 

SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

FALECIMENTO DA SEGURADA. INDENIZAÇÕES SECURITÁRIAS 

PLEITEADAS PELOS HERDEIROS/BENEFICIÁRIOS. PROCEDÊNCIA À 

ORIGEM. RECURSO DA SEGURADORA RÉ. INSURGÊNCIA VOLTADA AO 

SEGURO PRESTAMISTA. CAPITAL SEGURADO DESTINADO À 

LIQUIDAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PERANTE A CASA BANCÁRIA 

ESTIPULANTE. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PAGA DIRETAMENTE A ELA. 

DIREITO DOS BENEFICIÁRIOS APENAS AO VALOR REMANESCENTE, SE 

HOUVER. SENTENÇA REFORMADA. "'O seguro prestamista tem por 

escopo garantir o pagamento de uma indenização destinada a amortizar 

ou liquidar a dívida que foi contraída pelo segurado caso sofra ele algum 

dos eventos previstos na apólice durante a contratação. Assim, a 

seguradora pagará a indenização à estipulante a qual deverá ser utilizada 

para a quitação integral do saldo devedor do segurado, de modo que, 

eventual diferença entre a indenização estipulada na apólice e o débito 

segurado reverterá em favor do beneficiário ou de seus herdeiros' (AC n. 

2 0 1 5 . 0 4 3 9 8 9 - 8 ,  D e s .  F e r n a n d o  C a r i o n i ) "  ( A C  n . 

0024860-54.2013.8.24.0038, de Joinville, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 

30-4-2019) APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 

REDISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA. ART. 86, CAPUT, DO CPC. RECURSO 

PROVIDO. (TJ-SC - AC: 03099987920158240023 Capital 

0309998-79.2015.8.24.0023, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Quinta Câmara de Direito Civil). (Negritamos). AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM SEGURO 

PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. RECUSA DA SEGURADORA DE 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA A HERDEIRA UNIVERSAL. 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ AO 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RELATIVA À APÓLICE Nº 728343. 

APELAÇÃO DA AUTORA PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E NA 

INTEGRALIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DA RÉ 

ARGUINDO A ILEGITIMIDADE ATIVA, E SUSTENTANDO A INDEVIDA 

CONDENAÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DE SALDO 

REMANESCENTE, E, SUBSIDIARIAMENTE, A NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO 

DE OFÍCIO PARA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA VERIFICAR A 

EXISTÊNCIA DE SALDO. 1. A parte autora somente se insurgiu contra a 

parte da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a 

título de dano moral, restando preclusos os demais pedidos de 

indenização securitárias. 2. O seguro prestamista é um seguro de vida 
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cuja finalidade é, no caso de falecimento do segurado, garantir a 

liquidação do saldo devedor do contrato de empréstimo pactuado junto à 

empresa estipulante e o eventual saldo remanescente aos seus 

beneficiários (art. 792 c/c art. 829 do CC/2002). 3. Legitimidade da autora, 

uma vez que é herdeira universal do de cujus e, portanto, parte legítima 

para postular eventuais valores remanescentes do seguro prestamista, na 

qualidade de segunda beneficiária, consoante o disposto no art. 792 do 

Código Civil. 4. A relação entre as partes é de consumo, enquadrando-se 

no conceito de consumidor final (CDC, art. 2º), e a ré no de fornecedor de 

serviços (CDC, art. 3º[...] (TJ-RJ - APL: 00338037320138190208 RIO DE 

JANEIRO MEIER REGIONAL 6 VARA CIVEL, Relator: MARIANNA FUX, Data 

de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 09/02/2017). (Negritamos). Em face da 

ausência de outras questões preliminares a ser enfrentadas neste 

processo, passo à apreciação do cerne da controvérsia. II – DO MÉRITO 

Com efeito, segundo o artigo 757, do Código Civil “pelo contrato de seguro, 

o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir 

interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos 

predeterminados.” (ressaltamos) Compulsando os autos, verifica-se que o 

desate da controvérsia cinge-se em averiguar o direito à percepção da 

cobertura securitária em decorrência de acidente de trânsito no caso em 

que o sinistrado (condutor do veiculo) esteja embriagado na direção de 

veículo automotor, o que, segundo a visão da(s) ré(s), configura hipótese 

de agravamento do risco. Calha aduzir que Laudo Pericial confeccionado 

pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC (ID. 9447609) 

constatou a presença de Etanol na concentração de 14,80 dg/L na 

amostra de sangue coletada do de cujus por ocasião do sinistro. Neste 

diapasão, calha realçar que a jurisprudência pátria tem reconhecido a 

improcedência do pleito indenizatório em situações análogas ao caso sob 

análise, mormente se constatada que a embriaguez do condutor do veículo 

segurado foi a causa determinante do acidente de trânsito, 

configurando-se, consequentemente, em situação de agravamento do 

risco, consoante reafirmam os arestos infra: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA. 

EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA. EXCLUDENTE DE COBERTURA 

SECURITÁRIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

examinar recurso de apelação interpostos em face da improcedência da 

ação de cobrança de indenização de seguro de transporte de carga. 

Ação de cobrança de indenização securitária indeferida na esfera 

administrativa a partir da comprovação do estado de embriaguez do 

motorista que transportava a mercadoria segurada. A solução da ação 

não passa pelo vínculo entre a parte autora e o motorista responsável pelo 

transporte das mercadorias sinistradas. Importa tão somente o fato de 

que, no momento do acidente, o motorista responsável pelo translado das 

mercadorias prestava serviços para a empresa autora alcoolizado, como 

apurado Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, 

onde consta que o motorista foi submetido ao teste do bafômetro que 

apontou a presença de 0,91mg/l de ar alveolar. Ademais, o recolhimento e 

leilão das mercadorias salvadas, além de decorrer de cláusula contratual, 

beneficia diretamente a empresa autora, conquanto reduz o montante a 

ser indenizado em razão do sinistro causado. Sentença mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70038820809, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da 

Silva Tavares, Julgado em 26/02/2015). (TJ-RS - AC: 70038820809 RS, 

Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 

26/02/2015, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 05/03/2015).” (grifamos) RECURSO ESPECIAL - CONTRATO - SEGURO 

DE VIDA - EMBRIAGUEZ - CONDIÇÃO INSUFICIENTE A AFASTAR O DEVER 

DE INDENIZAR - PRECEDENTES - CIRCUNSTÂNCIA EM QUE O SEGURADO, 

AGINDO COM CULPA, CAUSA O EVENTO DANOSO - EXCLUDENTE 

CARACTERIZADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Este Tribunal já se 

manifestou no sentido de que a constatação de dosagem etílica no sangue 

do condutor em patamar superior ao permitido por lei, por si, não é causa 

apta a eximir a seguradora de pagar a indenização. 2. É de se afastar o 

dever de o ente segurador indenizar em ocasiões tais em que a 

embriaguez do segurado agrava potencialmente o risco do acidente, tendo 

sido, inclusive, condição determinante para a ocorrência do sinistro. 3. 

Recurso especial não conhecido. (STJ. REsp nº 1081130/SC, Rel. Min. 

MASSAMI UYEDA, 3ª TURMA, Julg. 02/12/2008, DJe 17/12/2008).” 

(ressaltamos) APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - EMBRIAGUEZ - AGRAVAMENTO DO 

RISCO - COBERTURA EXCLUÍDA. Comprovado que o acidente de trânsito 

que ceifou a vida do segurado se deu unicamente em razão do elevado e 

comprovado estado de embriaguez em que ele se encontrava, resta 

configurada a causa de agravamento de risco a justificar a exclusão da 

cobertura securitária, nos termos expressamente previstos no contrato de 

seguro firmado. (TJMG. Apel.Cív. nº 1.0024.10.121279-3/001, Rel. Des.(a) 

Arnaldo Maciel, 18ª Câm.Cív., Julg. 07/08/2012, Publ. 10/08/2012).” 

(destaque nosso) SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DO 

SEGURADO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO 

EVIDENCIADO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

Há suficiente fundamento probatório para alcançar a convicção de que o 

segurado encontrava-se alcoolizado no momento do fato, comportamento 

que agravou o risco e constitui causa de exclusão da responsabilidade da 

seguradora, por constituir um fator de desequilíbrio do contrato. Daí a 

improcedência do pedido condenatório ao pagamento da indenização 

contratual. (TJSP. Apel.Cív. nº 0009029-76.2011.8.26.0297, Rel. Antonio 

Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, Julg. 27/05/2014, Publ. 

27/05/2014).” (grifamos) SEGURO DE VIDA CLÁUSULA EXCLUDENTE DE 

COBERTURA EMBRIAGUEZ AGRAVAMENTO DO RISCO - PERDA DE 

DIREÇÃO INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXTERNA PARA A PERDA DE 

CONTROLE DO VEICULO AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO DESPROVIDO. 

Com a demonstração de que fora a elevada dosagem alcóolica presente 

no organismo do segurado a causa determinante para a ocorrência do 

acidente, é de se reconhecer a cláusula de agravamento do risco com a 

exc lusão  d a  c o b e r t u r a  s e c u r i t á r i a .  ( T J S P .  A p e l . C í v . 

4000003-97.2012.8.26.0281, Rel. Clóvis Castelo, 35ª Câmara de Direito 

Privado, Julg. 10/02/2014, Publ. 10/02/2014).” (destacamos) APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

PARA MORTE ACIDENTAL. ÓBITO DO SEGURADO, VÍTIMA DE ACIDENTE 

DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.AGRAVAMENTO DO RISCO. Comprovada a 

embriaguez do motorista por laudo pericial, em quantidade de álcool por 

litro de sangue elevada (8 decigramas) resta desobrigada a seguradora, 

pelo pagamento de indenização especial por morte decorrente de 

acidente. Válida, eficaz e legal a cláusula que limita os riscos garantidos 

pela apólice. Respeito ao princípio da boa-fé e do equilíbrio contratual. 

Sentença de procedência parcial. Reforma para julgar improcedente a 

demanda. APELO DA SEGURADORA. PROVIMENTO. (TJRS. Apel.Cív. nº 

70022201065, Rel. Osvaldo Stefanello, 6ª Câm.Cív., Julg. 08/05/2008).” 

(ressalte nosso) CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INDENIZAÇÃO. CONDUTOR ALCOOLIZADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. 

CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA 

INDEVIDA. DECISÃO CORRETA. RECURSO DESPROVIDO. Constitui 

agravamento do risco de acidente a ingestão voluntária de bebida 

alcoólica pelo segurado, razão pela qual não é abusiva a cláusula do 

contrato de seguro que prevê, nesse caso, a exclusão da cobertura e o 

rompimento do dever de pagar a indenização securitária. Todavia, para a 

seguradora se valer dessa cláusula é necessário que demonstre no caso 

concreto que a embriaguez do segurado foi causa determinante para a 

ocorrência do sinistro. Perde o direito à indenização o segurado que, em 

razão do estado de embriaguez comprovada, perde a direção do seu 

veículo, pela falta de reflexos, e bate em outros veículos. (TJDFT. Acórdão 

n. 369390, Apel.Cív. nº 20070110284687, Rel. LÉCIO RESENDE, 1ª Turma 

Cível, Julg. 05/08/2009, Publ. 17/08/2009).” (grifos nossos) APELAÇÃO 

CÍVEL - SEGURO DE VIDA - MORTE ACIDENTAL - CLÁUSULA 

EXCLUDENTE DE RISCO - EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO - 

COMPROVAÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A EMBRIAGUEZ E O 

ACIDENTE - DEMONSTRAÇÃO - AGRAVAMENTO DO RISCO - 

AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A comprovada embriaguez do segurado, que guiava sua 

motocicleta com elevada graduação alcoólica no sangue, devidamente 

constatada em laudo de necropsia, configura agravamento do risco 

assumido contratualmente. No caso dos autos, diante do contexto em que 

se deu o acidente, é inegável que a embriaguez foi a causadora do 

sinistro, haja vista a queda do condutor da motocicleta em uma reta, com a 

pista em perfeitas condições e inexistentes outros veículos trafegando na 

via no momento dos fatos. Recurso não provido. (TJMG. Apel.Cív. nº 

1.0024.08.122704-3/001, Rel. Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª Câm.Cív., 

Julg. 24/11/2011, Publ. 06/12/2011).” (grifamos) Entrementes, em detida 

análise do Laudo Pericial de ID. 9447829, constata-se ainda que o de cujus 

trafegava com uma motocicleta Honda NXR150 Bros [V1] quando colidiu 

na traseira do veículo Pá Carregadeira Caterpillar W18 [V2], quando 

estava estava em estado de inércia. Veja-se que “O evento 
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caracterizou-se por uma colisão traseira onde o veículo colidido [V2 – Pá 

Carregadeira Caterpillar W18) encontrava-se parado” e que “como V2 

encontrava-se estacionado no instante do acidente e praticamente não 

sofrera deslocamento após a colisão [...]”. Como se vê, as provas 

existentes nos autos não amparam a tese autoral, sendo possível afirmar 

que o acidente debatido no feito ocorreu em decorrência da embriaguez 

do condutor da veiculo sobre influência de álcool, em desacordo com a 

legislação vigente na época dos fatos[1], restando evidenciado, portanto, 

que o fato em tela constituiu hipótese de agravamento do risco pelo 

segurado, o que afasta a pretensão indenizatória estampada na exordial, 

não sendo abusiva a recusa da cobertura discutida na espécie. Isto posto, 

e tudo 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 da parte autora, 

condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG. Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente 

feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1]. Art. 306. Conduzir veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de 

outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada 

pela Lei nº 12.760, de 2012) Penas - detenção, de seis meses a três anos, 

multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001702-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONINO ALEXANDRINO LIMA (REU)

ALDENICE VIEIRA DA SILVA ALEXANDRINO (REU)

SUPERCENTER SUPERMERCADOS LTDA - EPP (REU)

 

INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO Id. 29004122, 

bem como para comprovar a distribuição das missivas ids 28015475 e 

23163894, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003275-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REU)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1003275-89.2016.8.11.0003 Visto em Correição. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

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

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001741-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA FERREIRA SOARES (AUTOR)

F. F. D. N. (AUTOR)

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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001741-71.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou última 

anotação na CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ainda, intime-a para que no 

mesmo prazo alhures concedido, traga aos autos, cópia legível dos 

documentos constantes o Id. 28924663. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001634-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEITOS METALURGICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 10016347-27.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 
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da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001667-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO HENRIQUE DA SILVA (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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001667-17.2020.8.11.0003 Vistos etc. 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001669-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVAINE SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA CARVALHO PAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001669-84.2020.8.11.0003 Vistos etc. I - A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda e/ou comprovante de rendimento, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. II – Ainda, intime a autora para que no mesmo prazo alhures 

concedido, emenda a petição inicial, indicando o tipo de ação e indicando 

quem consta no polo passivo. III - Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001695-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MIRANDA LIRA (REQUERENTE)

GILDEMAR LIRA NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PERES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001695-82.2020.8.11.0003 Vistos etc. Os autores 

requerem a concessão da assistência judiciária, alegando não ter 

condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. 

Dessa forma, determino que os demandantes tragam aos autos cópia de 

suas três últimas declarações do imposto de renda, comprovante de 

rendimento e/ou última anotação na CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me 

conclusos. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001734-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FREITAS DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1001324-21.2020.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004930-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MARQUES (EXECUTADO)

SILMARA LAURA LEMES (EXECUTADO)

AUTO MUNCK LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

BIANCA TEIXEIRA MARQUES (EXECUTADO)

EVANIR DE ALMEIDA MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1004930-96.2016.8.11.0003) Vistos etc. Intime a parte 

credora pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora para satisfação 

da dívida, juntando, inclusive o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do §1º, do 

artigo 485 do CPC. Cumpra. Rondonópolis – MT, 10 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1001391-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1001391-54.2018.8.11.0003. Vistos etc. Melhor analisando os 

autos, percebe-se que a exequente ingressou com a presente execução 

em face de Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataliel Wanzeller e Carlos 

Roberto Costa. Ocorre que conforme consta no Num. 17305265 - Pág. 1, o 

devedor Carlos Roberto Costa não foi devidamente citado, vez que o AR 

foi devolvido com a alegação de “mudou-se”. Assim, intime a credora para 

declinar o atual endereço do 3º executado, para posterior citação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 10 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005733-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA DE ARAUJO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON MARCEL SPONCHIADO OAB - PR41810 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005733-74.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

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

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

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

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

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

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

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

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

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

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001375-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO AIDAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H MUNIZ FEITOSA & CARVALHO LTDA - EPP (REU)

ADRIA SANTOS MUNIZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001375-66.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

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

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

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

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

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

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

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

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

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

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000439-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO INTERNACIONAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (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

 

(Processo nº 1000439-46.2016.8.11.0003) Vistos etc. Considerando que 

houve acordo entre a autora e a requerida no Id. 26963578, intime a 

requerente para manifestar sobre a composição firmada nos autos, se 

fora satisfativa seu cumprimento na integralidade ou não, no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT,10 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009573-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA NUNES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO(A))

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHELLINTON LUIZ SACCHETTI SANTOS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o : 

1009573-63.2017.8.11.0003. Segue anexo, termo de audiência. 

RONDONÓPOLIS, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006324-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES IRMAOS CAMILOTTI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006324-36.2019.8.11.0003 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, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003408-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003408-63.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

petição sob o Id. 20830051 e a certidão sob o Id. 23028761, 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, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004340-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GEICIANE GONCALVES DE MELO PAIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004340-51.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime a parte 

requerente 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. 20100068, sob pena de extinção da presente ação. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005575-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALLISSON GUTIERRES MANHANI (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005575-87.2017.8.11.0003 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, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006836-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))
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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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006836-53.2018.8.11.0003 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, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008543-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JOSE BIGATON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/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. 1008543-56.2018.8.11.0003 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, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006549-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VELIANY SANTANA TUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/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. 1006549-90.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 23772429 e 23845425, 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, 10 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003105-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A (REU)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELVIO SANTOS SANTANA OAB - SP353041-O (ADVOGADO(A))

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003105-49.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 23229768, 23642625 e 23776510, 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, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002965-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO TIZZANI OAB - SP219073 (ADVOGADO(A))

RAILDO PAULO DOS SANTOS OAB - SP266294 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA CRISTINA PEREIRA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT21259-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002965-49.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

irresignação da parte autora (Id. 20823711) em relação ao cálculo 

apresentado sob o Id. 20561550, encaminhe os autos à Contadoria Judicial 

para manifestação, bem como para nova realização do cálculo, acaso 

necessário. Intime a requerida para manifestar sobre a proposta formulada 

pela instituição financeira requerente sob o Id. 20823739, no prazo de 15 

(quinze) dias. Registra-se que, em eventual possibilidade de acordo, as 

partes deverão trazer aos autos proposta para homologação. Vindo a 

manifestação da Contadoria Judicial, dê-se vista as partes. Após, 

voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 10 de fevereiro 
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de 20200. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005792-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTOTELES CADIDE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005792-96.2018.811.0003 Vistos etc. Indefiro, por ora, o 

pedido de citação por edital (Id. 23895976), vez que tal ato é restrito aos 

casos previstos no artigo 256 do CPC e, a parte credora não demonstrou 

que esgotou todos os meios para obter a localização da parte ré. 

Ademais, a busca de endereço do executado realizada com a utilização 

dos Sistemas Infojud e BacenJud (Id. 23744718 e 23238450), encontrou 

endereços ainda não diligenciados nos autos. Desse modo, intime o 

exequente por seu patrono constituído nos autos, via DJE, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promover a citação do devedor, sob pena de extinção 

da presente ação. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000464-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FAB MÓVIES (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000464-25.2017.8.11.0003 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, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012530-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TIMOTEO ARCANJO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANTUNES DA SILVA OAB - MT13445-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIA FERNANDA DA COSTA AIRES (EXECUTADO)

RODOLFO BENEDITO DA SILVA (EXECUTADO)

LUCAS BORBA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JULIANA PRIMO SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012530-03.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 – DO 

DESCUMPRIMENTO DO ACORDO PELOS EXECUTADOS. Considerando a 

manifestação do exequente no Id. 20288876, informando que os 

demandados não cumpriram com o acordo homologado, determino o 

prosseguimento do feito. 2.0 – DO PEDIDO DE PENHORA ON LINE (ITEM “2” 

– Id. 20288876). O exequente requer a penhora on line, em conta corrente 

dos executados, para garantia da execução, vez que não houve 

pagamento do débito. O credor limita-se em requerer, de forma genérica, a 

penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em 

contas de depósitos ou instituições financeiras em nome dos devedores. 

Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei 

nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de 

abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na 

prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utilizar-se dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o 

sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em 

toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao 

devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem 

as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, 

assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, 

considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata 

do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova 

lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora 

eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o 

bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser 

alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não 

concorreu. Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que 

efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o 

que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência 

do excesso de penhora. In casu, considerando que a situação exige uma 

rápida manifestação do STF; considerando, ainda, que na prática diária o 

magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, os 

quais nem sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; 

considerando, também, que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o 

exagero desnecessário de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de 

ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 20288876 – item “2”. 3.0 

– DA MANIFESTAÇÃO NO ID. 21141208 Considerando a manifestação 

constante no Id. 21141208, intime o executado Lucas Borba dos Santos 

para constituir novo patrono nos autos no prazo de 05 (cinco) dias. 4.0 – 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001505-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICIO JUNIOR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA SANTANA SANTOS OAB - MT17289/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

ELISANGELA DOTOLI DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

IDENEUDE FERREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

AGNALDO BATISTA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001505-27.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 – DA 

REVELIA. Considerando que a requerida foi devidamente citada (Id. 

25794599) e considerando ainda, que decorreu o prazo sem que 

apresentassem contestação decreto a revelia da ré sendo que o prazo 

processual para estes correrá em cartório da data da publicação dos atos 
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decisórios no órgão oficial, nos termos do artigo 346, do CPC. 2.0 – DA 

ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. O atual Código de Processo Civil adota, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

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

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. 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, 10 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006593-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN LUCIA OLIVEIRA BARROSO (AUTOR(A))

ADAILTON SARAIVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006593-12.2018.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008500-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008500-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando 

que as tentativas de citação da empresa requerida restaram infrutíferas e 

o requerente não logrou êxito em localizar o atual paradeiro da 

demandada, defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006547-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA DA COSTA (AUTOR(A))

A. C. D. C. N. (AUTOR(A))

M. V. D. C. N. (AUTOR(A))

A. J. D. C. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALARICO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA FRATE OAB - SP211886 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006547-23.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Intime as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias. II - Após, tendo em vista que a lide tem interesse de 

menor, dê-se vista ao representante do Ministério Público. 

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015526-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NILTON JOSE DE SOUZA FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1015526-37.2019.8.11.0003. Vistos etc. O demandado 

requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio. Entretanto, não trouxe 

qualquer documento a comprovar sua hipossuficiência. Em razão do 

princípio da celeridade processual, foi realizada a consulta pelo Sistema 

Infojud com o fito de averiguar acerca da existência de patrimônio para 

pagamento das custas processuais, sendo constatado por este juízo que 

o requerido (pessoa física e pessoa jurídica) não declaram imposto de 

renda perante a Receita Federal. Assim, em face disso, defiro o benefício 

da assistência judiciária gratuita ao requerido/reconvinte. Intime a autora, 

para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca dos 

termos da contestação e da reconvenção, nos termos do artigo 343, §1º e 

351 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 10 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009344-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1009344-69.2018.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista os atos 

praticados na Ação de Recuperação Judicial, aguarde a decisão a ser 

proferida no feito sob o nº 1004067-72.2018.8.11.0003. Intime. 

Rondonópolis – MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004601-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YUKIYASSU UEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004601-50.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

petição sob o Id. 20220604, bem como a certidão sob o Id. 22884104, 

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, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005719-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

ALM COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005719-95.2016.811.0003 Vistos etc. A parte autora 

comparece aos autos para requerer a intimação das devedoras para que 

informem a localização da garantia contratual (Id. 22325440). Contudo, 

vê-se da certidão do meirinho sob o Id. 19543159, que a segunda 

executada não foi citada/intimada da presente ação. Lado outro, vê-se 

que foram realizadas pesquisas via Sistemas Infojud e Bacenjud 

buscando informações sobre o atual endereço da executada Lucilene de 

Oliveira Silva, sendo que tal pesquisa apresentou endereços ainda não 

diligenciados nos autos (Ids. 13441245 e 13497685). Desta forma, indefiro 

o pleito formulado pelo autor e, visando atender aos princípios da 

economia e celeridade processuais, determino a expedição dos 

respectivos mandados de citação nos endereços ainda não diligenciados 

nos autos. Porventura reste infrutífera a nova tentativa, intime o 

exequente, pessoalmente por ARMP e seu patrono constituído nos autos, 

via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, requer o que entender de 

direito, sob pena de extinção da presente ação. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002526-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDA MOCA INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002526-67.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 38 de 282



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, 10 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003644-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003644-49.2017.8.11.0003 Vistos etc. A demandada em sede 

de contestação arguiu em preliminar a prejudicial do mérito – prescrição da 

pretensão indenizatória, ora discutida. A requerida pleiteia o 

reconhecimento da ocorrência da prescrição do direito da autora, nos 

termos do art. 18 da Lei n.º 11.442/07, que dispõe: “Prescreve em 1 (um) 

ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de 

transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 

dano pela parte interessada.” Ocorre que a previsão supra, dispõe sobre 

o prazo prescricional nas ações que versem sobre os danos causados 

durante o transporte rodoviário da carga, diferentemente do objeto da lide, 

que visa a cobrança de estadias decorrentes da demora no 

descarregamento de cargas, o ressarcimento do valor do seguro e dos 

pedágios pra o transporte da carga contratada, aplicando-se ao caso a 

prescrição decenal prevista no artigo 205, do CC. Nesse sentido. 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA C/C 

PERDAS E DANOS. PREJUDICAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO ANUAL. 

INAPLICABILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIÇO DE FRETE 

COMPROVADAMENTE PRESTADOS. INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO. 

AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO 

DIREITO DO AUTOR. NÃO CUMPRIMENTO DO PRECEITO CONTIDO NO ART. 

333, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. - No caso concreto, não se aplica a prescrição anual prevista 

no art. 18 da Lei11.442/07, tendo em vista que a presente demanda não 

visa a reparação de danos relativos aos contratos de transporte, mas 

apenas a cobrança de valores alegadamente não pagos pela parte 

promovida tangentes a serviços prestados pela empresa autora. - 

Incumbia à parte promovida comprovar o adimplemento dos serviços de 

frete realizados pela parte autora, pois se trata de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito desta última. - Desprovimento do apelo. 

(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00744440720128152001, 2ª 

Câmara Especializada Cível, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO 

VALLE FILHO, j. em 17-11-2015). “OBRIGAÇÕES. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS. TRANSPORTE DE CARGA. FRETE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR 

DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL, PREVISTO NO 

ARTIGO 205 DO CC. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA AFASTADA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL NÃO VERIFICADA. 

INADIMPLEMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO ADIANTAMENTO DO 

VALE-PEDÁGIO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, A TEOR DO ARTIGO 5º-A, § 2º, DA LEI 

Nº 11.442/07 E DO ARTIGO 1º, § 3º, I, DA LEI Nº 10.209/01. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI 10.209/01 AFASTADA. 

CÁLCULO DA MULTA QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS ADOTADOS 

PELA LEI 10.209/2001. PRÉ-QUESTIONAMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007182462, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 28/03/2018). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007182462 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018) ”. 

Portanto, rejeito a alegação de prescrição suscitada na peça defensiva. 

Visando a busca da verdade real, determino que a autora traga uma 

planilha detalhada dos débitos ora discutidos, com a data do débito e o 

respectivo valor cobrado, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a 

documentação, dê-se vista à requerida e após, conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002497-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON JOSE DE AVILA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002497-22.2016.8.11.0003 Vistos etc. Considerando os 

documentos juntados pela parte autora sob o Id. 22883073, bem como a 

certidão sob o Id. 15774779, determino a intimação da parte requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre os mencionados 

documentos, bem como sobre a possibilidade de acordo no presente feito. 

Caso haja a composição amigável entre as partes, deverão trazer aos 

autos a proposta para homologação. Após, volte-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002905-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES OAB - MT23357/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002905-76.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 22740875 e 22789587, 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, 10 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008597-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA ROCHA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIM BARROS OAB - DF37795 (ADVOGADO(A))

DANIEL SARAIVA VICENTE OAB - DF35526 (ADVOGADO(A))

DANIEL DANTAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - DF30723 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANY SILVA ALBUQUERQUE (REU)

MARCOS ANTÔNIO BENITES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1008597-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que a 

angularização processual se aperfeiçoou; considerando, ainda, a 

inexistência de questões preliminares que impeçam o desenvolvimento 

válido e regular do processo; considerando, também, que as questões 

fáticas alegadas pelas partes não encontram respaldo na documentação 

que instrui a inicial e a peça defensiva, determino que as partes 

especifiquem as provas que pretendem produzir, isto no prazo de 05 

(cinco) dias, justificando-as. No mesmo prazo, deverão informar ao Juízo 

a possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. Havendo decurso de prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 
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de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002648-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON GOMES FREITAS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002648-85.2016.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

certidão constante no Id. 22988703, 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, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005674-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MONTEIRO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 81005674-57.2017.8.11.0003 Vistos etc . 

Considerando os termos da certidão Id. 26879480, nomeio em substituição 

ao perito nomeado anteriormente o médico Dr. Kayki Cipriano Marchesini, 

com endereço profissional na Rua Otávio Pitaluga, 2367, Jardim 

Guanabara, CEP 78710 173, Rondonópolis/MT, Fone 66 3026 1810. 

Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes. 

Mantenho as demais cominações constantes no Id. 17372094. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000498-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPHE DINIZ (EXECUTADO)

GERASOL COMERCIO DE ENERGIA SOLAR LTDA - EPP (EXECUTADO)

CLAUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA DINIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000498-63.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

certidão sob o Id. 22985261, intime a parte exequente 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. 

20347117, sob pena de extinção da presente ação. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002745-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LOMBARDI OAB - SP105356 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA (REU)

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO ID 29053204 , BEM COMO 

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002079-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GTL TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE ARAXA LTDA (REQUERIDO)

GALVAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

MASTER BR FOODS IND. E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

DAYENE CRISTINA GOULART OAB - MG121964 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002079-84.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Intime a requerente 

para, em 05 (cinco) dias, manifestar sobre o integral cumprimento do 

acordo sob o Id. 22823100, bem como requerer o que entender de direito. 

II – Após, voltem-me conclusos. III – Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000180-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SANTOS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BELO CHARME COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000180-51.2016.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 
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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, 10 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004066-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA CORDEIRO DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO JOSE ALVES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004066-24.2017.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do feito para 

cumprimento de sentença. Intime o requerido, por ARMP, no endereço 

constante aos autos, 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 dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Havendo o decurso do prazo sem o 

pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e dos 

honorários acima fixados e expeça mandado de penhora e avalição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito. 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, a devedora apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime os devedores, por 

meio de seu patrono constituído e caso não possuam, intime-os, 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, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003997-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONARI FILHO PORTO CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003997-21.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 24065824 e 24316710, 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, 10 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004330-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE CARVALHO GIMENES (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004330-75.2016.8.11.0003 Vistos etc. Consta da 

certidão de Id. 25789254, a informação de que embora devidamente citado 

para cumprir a obrigação, o requerido não efetuou o pagamento do débito, 

tampouco ofereceu embargos monitórios. Desse modo, defiro o pedido da 

parte autora e determino a conversão do pedido monitório em processo 

executivo. Anote o necessário. Cumpra o dispositivo final da decisão no 

Id. 3686930. Expeça o respectivo mandado, conforme determina o § 2º, do 

art. 702, do CPC, devendo ser observado o valor apontado pelo credor no 

cálculo de Id. 22864992. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006042-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (EXECUTADO)

HILARIO JOSE MOLINA (EXECUTADO)

ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE DE SOUSA E SILVA OAB - MT21104/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006042-32.2018.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido formulado pelo exequente (Id. 26850944). Expeça Carta Precatória 

para a Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, com a finalidade de 

proceder a penhora, avaliação e praceamento do imóvel sob matrícula 

1.120; e Comarca de Primavera do Leste/MT do imóvel de Matrículas nº. 

15.719 e 8.919, ambas no prazo de 60 (sessenta) dias. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004765-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. ERCILIO DE OLIVEIRA - ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004765-44.2019.8.11.0003 Vistos etc. Antes de analisar o 

pedido do credor constante sob o Id. 20752593, intime-o para, no prazo de 

05 (cinco) dias, trazer aos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012345-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLISE SUEITH MARQUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1012345-62.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, antes de sanear o processo, hei por 

bem oportunizar às partes manifestação específica acerca do que 

entendem elas sobre as questões de fato e direito supostamente 

controvertidas. Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a 

possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 

357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do processo. 

Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às 

provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de 

fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem 

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

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

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

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

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006230-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAUL RIBEIRO MOTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006230-25.2018.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007871-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1007871-14.2019.8.11.0003 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, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003098-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDA GONCALVES REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN VERISSIMO RODRIGUES VILELA OAB - MT24063/O 

(ADVOGADO(A))

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA VEICULOS LTDA (REU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003098-57.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 22138697 e 22183884, 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, 10 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015978-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSCALINO RODRIGUES DE SOUZA (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:

IVANILDO BRAGA DA SILVA (REU)

THIAGO APARECIDO DE AMORIM CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1015978-47.2019.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015544-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO VIANA DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1015544-58.2019.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005101-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS BRASIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARINALDO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

DEBORA FELIX DE OLIVEIRA LEITE (EXECUTADO)

VANESSA DE AMORIM PINHEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA CARTA 

PRECATÓRIA DEVOLVIDA ID. 27667816, PROMOVENDO O ANDAMENTO 

DO FEITO, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 753594 Nr: 9592-91.2014.811.0003

 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: J MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE LUXE COMERCIO DE VESTUARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - 

OAB:8872/0

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

OAB:MT Nº 7245

 Código nº. 753594

Vistos etc.

DE LUXE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, qualificada nos autos, ingressou 

com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão proferida à fls. 301/305, 

alegando a existência de omissão no julgado.

 De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos 

de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição ou 

omissão. Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua 

oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão 

de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso 

mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração para a 

rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com a 

solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade ou de contradição (artigo 1.022, do CPC).

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo da embargante com a decisão proferida, 

visando rediscutir questões claramente decididas. Não há nos pontos 

delimitados pela embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta 

oportunidade, pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos 

declaratórios que, ao invés de reclamarem o deslinde de contradição, o 

preenchimento de omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do 

julgado, na verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram 

devidamente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância.

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos.
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Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 781209 Nr: 6650-52.2015.811.0003

 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): CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E 

TRANSPORTE LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DE REZENDE

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 485, IV), e por via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 330, III, 

do Código de Processo Civil. Revogo os termos das decisões que fixou as 

astrientes em razão do termo de acordo entabulado entre as partes, com a 

entrega amigável dos automotores e quitação do contrato. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes a favor do patrono da requerida, em verba que fixo em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. 

Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 03 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 811290 Nr: 18340-78.2015.811.0003

 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: HERMINIO DOMINGOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N C IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA 

JUNIOR - OAB:9556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Código nº 351239

Vistos etc.

Mantenho a decisão à fls. 230/236, pelos seus próprios fundamentos, 

devendo a parte interessada buscar os meios processuais próprios para 

modificá-la.

Relativamente aos fatos alegados pelo autor à fls. 269/271, certifique a srª 

Gestora o necessário.

Havendo a concessão de carga indevida à demandada, restituo ao 

requerente o prazo recursal. Caso contrário, fica, desde logo, indeferido o 

pedido,

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 816021 Nr: 1565-51.2016.811.0003

 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: ALAEDIO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Código nº 816021

Vistos etc.

Considerando que a manifestação do expert à fls. 171, bem como, da 

demandada à fls. 17, determino a complementação da perícia técnica. 

Nomeio perito do Juízo o Médico Neurologista JOSÉ VALTER BRAGA, com 

endereço na Rua Otávio Pitaluga, nº 1349, Jardim Urupês, fone: 

3421-5222, nesta cidade, independente de compromisso.

 Intime-o para apresentar proposta de honorários, os quais serão 

suportados pela ré. Após, digam as partes.

 Mantenho as demais cominações da decisão à fls. 78/79.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 903994 Nr: 6552-62.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DINIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAFAIETE GOMES PINTO NETO, MARCIO 

ROGERIO BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RINALDO DE ARAUJO - 

OAB:12293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - 

OAB:8387/MT, ISIA MARIA DE F Z DE MENDONCA - OAB:MT/7130

 Não havendo outras questões prejudiciais, dou o processo por saneado. 

Fixo os pontos controvertidos da demanda na prova da condição de 

terceiro de boa fé. Defiro a produção de prova testemunhal. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19/05/2020, às 14h00. 

Determino o depoimento pessoal das partes, que deverão ser 

pessoalmente intimadas para comparecerem ao interrogatório, constando 

do mandado as advertências do artigo 385, § 1º, do Código de Processo 

Civil.Os litigantes deverão depositar o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias da intimação do presente decisum. Fica dispensada a 

intimação pelo juízo das testemunhas, cabendo aos advogados intimá-las, 

nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil. A intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, a ser juntada aos autos com 

p e l o  m e n o s  0 3  ( t r ê s )  d i a s  d e  a n t e c e d ê n c i a  d a 

audiência.Intime.Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 2020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 701828 Nr: 9806-87.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON BENTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 701828

Vistos etc.

Considerando a manifestação do credor à fls. 153, defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do § 1º, do 

artigo 921, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 03 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 702242 Nr: 10220-85.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERREIRA VEÍCULOS - ME, 

GILBERTO FERREIRA, MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 
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OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Código nº 702242

Vistos etc.

Considerando a manifestação do credor à fls. 162, defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do § 1º, do 

artigo 921, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 04 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 434373 Nr: 3039-67.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO HICHIO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL EMBRACON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

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

OAB:MT/5835-A

 Código nº 434373

Vistos etc.

Considerando os depósitos efetuados pela requerida à fls. 251/253, defiro 

o pedido de levantamento dos valores, na forma requerida pelo autor à fls. 

256.

Após, considerando a inexistência de custas judiciais pendentes de 

recolhimento, ao arquivo, com baixas e anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 445962 Nr: 1144-37.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBIA SILVA DA COSTA SPERBER BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA BEATRIZ LOURENÇO 

FERNANDES - OAB:10819

 Código nº 445962

Vistos etc.

Considerando a manifestação do credor à fls. 217, defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do § 1º, do 

artigo 921, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 04 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 448477 Nr: 3656-90.2011.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIOMAR TORRES LOPES, MARCELO PEREIRA, 

MARINHO SANTANA GUEDES, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, JOSÉ 

APARECIDO VERÍSSIMO, EDSON GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, JOABE 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB: 5152-A/MT, JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 Código nº 448477

 Vistos etc.

Sobre a complementação do laudo emitido pela SEMMA, diga as partes, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 66249 Nr: 1386-50.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO B. DA SILVA & CIA LTDA, JOAO 

BATISTA DA SILVA, MARILZA APARECIDA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY HENRIQUE DE 

OLIVEIRA SOUSA - OAB:25589/O

 Código nº 66249

Vistos etc.

Intime a peticionária à fls. 124, para comprovar o falecimento de JOÃO 

BATISTA DA SILVA, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 369402 Nr: 14814-55.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERRA - LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Código nº 369402

Vistos etc.

Considerando a efetivação da penhora, expeça mandado de avaliação do 

imóvel objeto da matrículas nºs 3.396, do CRI de Pedra Preta/MT, 

penhorado à fls. 304.

Após, digam as partes.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 405792 Nr: 1514-21.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS JORDAO LTDA ME, 

ROGERIO ANTONIO KULEVICZ, EDMUNDO JORDAO KULEVICZ

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS 

- OAB:16869/O

 Código nº 405792

Vistos etc.
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Considerando a manifestação da credora à fls. 465/466, defiro o pedido 

de suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 

921, III, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 04 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 427626 Nr: 9766-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 427626

Vistos etc.

Considerando a manifestação do credor à fls. 433, defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do § 1º, do 

artigo 921, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 04 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 60468 Nr: 8830-71.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDA VICENTINI, LINDOMAR SANTOS DE 

CARVALHO, MULTIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DO LEILOEIRO. 

Somente é devida a comissão ao leiloeiro quando houver sido concluída a 

hasta ou o leilão. Mostra-se indevido o pagamento da comissão do leiloeiro 

quando há desistência da ação, no caso de acordo entre as partes, 

adjudicação, porquanto a venda judicial não restou perfectibilizada, 

ressalvando-se o direito ao reembolso das despesas para sua realização. 

Precedentes jurisprudenciais. Em decisão monocrática, dou provimento ao 

agravo. (Agravo de Instrumento Nº 70059173096, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 07/04/2014) (TJ-RS - AI: 70059173096 RS, Relator: Glênio 

José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 07/04/2014, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

14/04/2014)”Após a efetivação do leilão e a comprovação do pagamento 

dos valores obtidos com a alienação do bem penhorado, dê-se vistas as 

partes para manifestação em 05 (cinco) dias.Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2020.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 767934 Nr: 1288-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA KAORI TAKAHASHI, SIMONE MIYUKI 

TAKAHASHI, FABIO DAISUKE TAKAHASHI, MASHAE TAKAHASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ELIAN SANCHEZ - 

OAB:209568/SP

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

OAB:OAB/MT3719

 In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 1100/1101.2.0 - DA LIBERAÇÃO DE 

GRAVAMECompulsando o caderno processual, observa-se o recurso de 

apelação interposto pelos embargantes foi provido e reconhecido a 

inexistência de fraude à execução. (fls. 1016/1021)Dessa forma, defiro o 

pedido formulado à fls. 1101-verso e determino a baixa da averbação nº 

09, das matrículas 29.954 e 29.955, do 4º CRI de São Paulo/SP.Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 

2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 804402 Nr: 16084-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINGTON SATURNINO LIBANO, MARIA CRISTINA 

ZANQUETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 Código nº 804402

Vistos etc.

WELINGTON SATURNINO LIBANO, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra SKY DO BRASIL LTDA, 

também qualificada no processo, visando o recebimento de crédito no 

valor de R$ 11.605,81.

 A executada efetuou, de forma espontânea, o cumprimento da obrigação 

(fls. 126 e 173).

O credor manifestou concordância com os referidos valores e requereu o 

seu levantamento, com extinção do feito (fls. 135 e 177). Vieram-me os 

autos conclusos.

DECIDO.

Defiro o pedido de levantamento da quantia depositada em Juízo, na forma 

requerida à fls. 177.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação e o 

levantamento do valor pelo credor, ora deferido. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa e anotações necessárias.

 Intime.

Rondonópolis - MT, 04 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 796468 Nr: 12956-37.2015.811.0003

 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: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO

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

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 796468

Vistos etc.

Considerando que o expert não foi localizado para apresentação de 

proposta de honorários (fls. 112), hei por bem desonera-lo da obrigação. 

Nomeio perito do Juízo o Corretor de Imóveis LUIZ ANTÔNIO SILVIO 

PEREIRA, com escritório profissional nesta cidade. Intime-o para 

apresentação de proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, os 

quais serão arcados pelos credores.

 Mantenho as demais cominações da decisão à fls. 102.

Intime.

Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 748089 Nr: 6738-27.2014.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI AMATTE LUQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 748089

Vistos etc.

 ALEXANDRE AUGUSTIN, qualificado nos autos, ingressou com 

NOTIFICAÇÃO JUDICIAL contra VALDECI AMATTE LUQUES, também 

qualificado no processo, objetivando constituir o requerido em mora.

As diligências realizadas para a notificação do demandado, restaram 

infrutíferas.

 Realizadas buscas pelos sistemas colocados à disposição do juízo, as 

tentativas de localização do réu restaram, uma vez mais, infrutíferas.

Intimado na pessoa do advogado e pessoalmente para promover o regular 

andamento do feito, o demandante quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse do 

requerente em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito, embora devidamente intimado.

 Registra-se que a presente demanda foi ajuizada em 18/06/2014, porém, 

até a presente data, o autor não conseguiu promover os atos necessários 

para a efetiva notificação do requerido.

In casu, visível é a falta de interesse do autor em atender a determinação 

judicial, haja vista que a ausência de providências da parte em fornecer o 

atual paradeiro do demandado impossibilita o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia do demandante, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos III e IV, do CPC. Custas pelo 

autor. Sem verba honorária vez que incabível à espécie. Com o trânsito em 

julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 728480 Nr: 9275-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JÕAO AUGUSTO DE MORAES, 

JOÃO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

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

OAB:MT/6218, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753/O, 

PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 Código nº 728480

Vistos etc.

Considerando que a PROSPECTA ASSESSORIA EMPRESARIAL 

sub-rogou-se no crédito exequendo, conforme se vê pelo contrato à fls. 

248/251, determino a retificação do pólo ativo da lide para fazer constar 

como exequente a cessionária alhures mencionada. Promova as 

anotações e alterações necessárias.

Após, intime-a para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) requerendo o que entender de direito.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 720184 Nr: 1231-22.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER PNEUS COMERCIO E IMPORTAÃO LTDA 

ME, CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA, KELEN ZANIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse sentido:EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

RESOLUÇÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA 

À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDEFERIMENTO. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.- A Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à função de pesquisa de 

patrimônio de devedor. (AI n. 1.0024.11.175138-4/003, 16ª Câmara Cível, 

Rel. Des. José Marcos Vieira, data do julgamento: 06/06/2018)Por fim, 

importante asseverar que a pesquisa de imóveis passíveis de penhora 

não é obrigação da justiça, devendo o credor se incumbir de procurar 

meios hábeis para a satisfação da execução, razão pela qual o 

indeferimento do pleito à fls. 146, é medida que se 

impõe.Intime.Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2.020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 732373 Nr: 12597-58.2013.811.0003

 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: JOSE FAUSTINO FERREIRA, LUCIA APARECIDA DA 

SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS, ESPÓLIO DE 

CILENE BATISTA CAMPOS, CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 732373

Vistos etc.

Certifique a srª Gestora a citação dos demandados e de todos os 

confinantes.

Considerando que a angularização processual se aperfeiçoou; 

considerando, ainda, a inexistência de questões preliminares que impeçam 

o desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, também, 

que as questões fáticas alegadas pelas partes não encontram respaldo 

na documentação que instrui a inicial e a peça defensiva, determino que 

as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, isto no prazo 

de 05 (cinco) dias, justificando-as.

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis, 05 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 732640 Nr: 12805-42.2013.811.0003

 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: MARIA DE LURDES GOMES MOREIRA, OLAVIO ALVES 

REZENDE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS, ESPÓLIO DE 

CILENE BATISTA CAMPOS, CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 732640

Vistos etc.
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Certifique a srª Gestora a citação dos demandados e de todos os 

confinantes.

Considerando que a angularização processual se aperfeiçoou; 

considerando, ainda, a inexistência de questões preliminares que impeçam 

o desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, também, 

que as questões fáticas alegadas pelas partes não encontram respaldo 

na documentação que instrui a inicial e a peça defensiva, determino que 

as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, isto no prazo 

de 05 (cinco) dias, justificando-as.

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis, 05 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 732797 Nr: 12915-41.2013.811.0003

 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: JOSE FELIPE MAIA, DAISY HUGHENEY DE SIQUEIRA 

MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL 

S/A, BRASAGRO FERTILIZANTES MINERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO COIMBRA 

SILVA - OAB:70.429-MG, PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - 

OAB:OAB/MG 70429

 Código nº 732797

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, cujo feito tramitou na 

forma física até o trânsito em julgado da decisão terminativa do feito (fls. 

1387).

 Ocorre que, nos termos do que determina a Resolução TJ/MT/TP nº. 

03/2018, o cumprimento de sentença deverá ter sua tramitação pelo 

sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico.

 In verbis.

 “Artigo 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data 

da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

 I (...)

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

 (...)

§2º. Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. (...)”. (Grifo e negrito nosso).

 Desta forma, em caso de cumprimento de sentença, deverá o requerente 

promover os atos necessários para a distribuição de pleito junto ao 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, digitalizando os documentos 

necessários do processo físico para embasamento da conversão do feito.

 Após, determino a remessa do presente feito à Central de Arrecadação, 

em face da possibilidade de existência de custas judiciais pendentes de 

recolhimento.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 735759 Nr: 15255-55.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBRASSAN LOGÍSTICA TRANSPORTE LTDA 

- EPP, MARIA ARLINDA CORREA, JOSELITO ARLINDO CORREA, ELISA 

BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR BARSALINI - 

OAB:20591/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 735759

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pela credora para que citação da devedora 

ELISA BUSANELLO seja feita por hora certa, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça observar as determinações contidas nos artigos 252 e 253, e 

respectivos parágrafos, do CPC.

 O mandado deverá ser cumprido no endereço informado à fls. 127.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 744429 Nr: 4614-71.2014.811.0003

 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: ANGIOCARDIS - DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICA 

GOIÂNIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES BORGES RODRIGUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODNEI VIEIRA LASMAR - 

OAB:19114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 744429

Vistos etc.

Considerando a manifestação da credora à fls. 72, defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 

921, III, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 05 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 700645 Nr: 8616-89.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JOSE ROSSI, ROSSI ALIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 700645

Vistos etc.

Indefiro o pedido formulado pela exequente à fls. 189, haja vista tratar-se 

de diligência de exclusivo interessa dela, credora.

Intime-a, pessoalmente, por ARMP, bem como seu patrono pelo DJE, para 

promover o regular andamento do feito, promovendo a regular intimação 

do executado, sob pena de arquivamento.

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 724423 Nr: 5411-81.2013.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO AÇO 

METAIS E DERIVADOS J. SANTIN LTDA, JOYCE CRISTINA SANTIN, 

LEONEL ARTUR LUIZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
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OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 724423

Vistos etc.

Defiro o pedido de vista, na forma requerida à fls. 213, pelo prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo manifestação do interessado, volvam os autos ao arquivo,

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 758936 Nr: 12714-15.2014.811.0003

 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: ALIETE ARAÚJO SILVA OLIVEIRA, RICARDO GOMES 

PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERY SIQUEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Código nº 758936

Vistos etc.

Certifique a srª Gestora a o requerido e todos os confinantes foram 

devidamente citados.

Considerando que a angularização processual se aperfeiçoou; 

considerando, ainda, a inexistência de questões preliminares que impeçam 

o desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, também, 

que as questões fáticas alegadas pelas partes não encontram respaldo 

na documentação que instrui a inicial e a peça defensiva, determino que 

as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, isto no prazo 

de 05 (cinco) dias, justificando-as.

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis, 05 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 762500 Nr: 14713-03.2014.811.0003

 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: LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASCEL BRASIL CORRETORA E 

AGRONEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS LUCAS - 

OAB:307887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 762500

Vistos etc.

LEDERVIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em face de BRASCEL BRASIL 

CORRETORA E AGRONEGÓCIOS LTDA, também qualificada no processo, 

pleiteando o recebimento da importância de R$ 120.447,69.

 A parte executada não foi citada. À fls. 134 a autora requerer a 

desistência da ação. Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, homologo a desistência da ação, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo, em consequência, 

extinto o processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela requerente. Sem verba 

honorária uma vez que angularização processual não se aperfeiçoou. 

Com a renúncia ao prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 05 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 739574 Nr: 1696-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTAÇÃO S/A, JOÃO 

PAULO MOREIRA TAVARES, JORDANA PAULA OLIVEIRA E SIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STALO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17575, JOÃO PAULO MOREIRA TAVARES - OAB:OAB/PE-23.592, 

JORDANA PAULA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/PE-26.283, PAULO ELÍSIO 

BRITO CARIBÉ - OAB:14.451 OAB/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666

 Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que efetua a 

penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o que, por 

certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do 

excesso de penhora.In casu, considerando que a situação exige uma 

rápida manifestação do STF; considerando, ainda, que na prática diária o 

magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, os 

quais nem sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; 

considerando, também, que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o 

exagero desnecessário de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de 

ativos financeiros, via Bacenjud, formulado à fls. 360/361.Determino o 

prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor informado à fls. 

362, devendo a exequente promover o regular andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 781394 Nr: 6727-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, 

ANDRE RICARDO ORSSATTO, GISELE TACCA ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 781394

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação dos devedores restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há quase 05 (cinco) 

anos sem que o credor consiga promover os atos processuais 

necessários para o seu regular andamento, hei por bem deferir as suas 

citações editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo serem 

observados os comandos do artigo 257, do CPC, na forma requerida à fls. 

102.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 785570 Nr: 8456-25.2015.811.0003

 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: CLEIDE BERNARDA ARJONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO VIEIRA SOBRINHO, 

ESPÓLIO DE EVA MARIA DA SILVA VIEIRA, SIMONE PATRICIA DA SILVA 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 In casu, os elementos trazidos pela própria autora, afastam a presunção 

de pobreza, razão pela qual revogo a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita outrora lhe concedido.Nesse sentido:O 

Superior Tribunal de Justiça orienta que "a assistência judiciária, em 

consonância com o disposto na Lei n.º 1.060/50, depende da simples 

afirmação da parte interessada na própria petição inicial de que não está 

em condições de pagar as custas do processo e os honorários de 

advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Contudo, nada impede 

que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, 

proceda o magistrado à aferição da real necessidade do requerente, 

análise intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada caso 

concreto" (AgRg no AREsp 527.101/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA).Dessa forma, remeta os autos ao Cartório Distribuidor 

para apuração das custas judiciais e intime o demandante para 

recolhimento.Recolhidas as custas judiciais, voltem-me conclusos para 

julgamento.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 

2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 814759 Nr: 1120-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARVALHO - OAB:267009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Código nº. 814759

Vistos etc.

PAULO SÉRGIO DA SILVA, qualificado nos autos, ingressou com 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão proferida à fls. 198/203-verso, 

alegando a existência de omissão e contradição no julgado.

 De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos 

de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição ou 

omissão. Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua 

oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão 

de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso 

mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração para a 

rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com a 

solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade ou de contradição (artigo 1.022, do CPC).

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida, 

visando rediscutir questões claramente decididas. Não há nos pontos 

delimitados pela embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta 

oportunidade, pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos 

declaratórios que, ao invés de reclamarem o deslinde de contradição, o 

preenchimento de omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do 

julgado, na verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram 

devidamente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância.

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 815872 Nr: 1502-26.2016.811.0003

 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: LUIZ CARLOS DA COSTA FERNANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, THIAGO PEREIRA GARAVAZO - OAB:17941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:

 Código nº 815872

Vistos etc.

Considerando que a angularização processual se aperfeiçoou; 

considerando, ainda, a inexistência de questões preliminares que impeçam 

o desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, também, 

que as questões fáticas alegadas pelas partes não encontram respaldo 

na documentação que instrui a inicial e a peça defensiva, determino que 

as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, isto no prazo 

de 05 (cinco) dias, justificando-as.

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis, 05 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 824662 Nr: 4484-13.2016.811.0003

 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:

 Código nº 824662

Vistos etc.

Considerando a efetivação da penhora (fls. 121/131), expeça Carta 

Precatória, com prazo de 60 (sessenta) dias, para a Comarca de 

Paranatinga/MT, para avaliação e praceamento do imóvel objeto da 

matrícula nº 7.244, do CRI local, penhorado à fls. 115.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 819456 Nr: 2727-81.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARMANDO ALVES, EUGENIA GUZ ALVES, 

CASSIO GHIDELLA, NIZIA ALVES FERREIRA, JOANA SALVADOR DE 

OLIVEIRA, CLOVIS MOREIRA DOS SANTOS, JOSEDI DOS SANTOS 

PORTELA, ADEMAR RODRIGUES DE LIMA, CLENIO BUGNOTTO, 

EURIPEDES FRANCO BORGES, JANE AMARANTE FREITAS BUGNOTTO, 

FERNANDO MODESTO DE ABREU, ESPOLIO DE EPIFANIO COELHO 

PORTELA, ZILZABETH DOS SANTOS, MARIA DE LURDES MATOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341SP

 Código nº 819456

Vistos etc.

Sobre a manifestação da instituição financeira à fls. 862, diga o credor, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 22044 Nr: 2362-48.1984.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON TRIGO DE ALMEIDA, ISABEL FELIX RAMOS 

TRIGO DE ALMEIDA, JIMY RAMOS TRIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAFINA PEREIRA RAMOS, JOSE GOMES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR ALEIXO D. O. 

PASSOS - OAB:313082-OAB-SP, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT6735, 

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492 OAB/MT, TATIANE 

BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO - OAB:OAB/SP 329.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT

 Código nº 22044

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, cujo feito tramitou na 

forma física até o trânsito em julgado da decisão terminativa do feito (fls. 

1193).

 Ocorre que, nos termos do que determina a Resolução TJ/MT/TP nº. 

03/2018, o cumprimento de sentença deverá ter sua tramitação pelo 

sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico.

 In verbis.

 “Artigo 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data 

da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

 I (...)

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

 (...)

§2º. Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. (...)”. (Grifo e negrito nosso).

 Desta forma, em caso de cumprimento de sentença, deverá o requerente 

promover os atos necessários para a distribuição de pleito junto ao 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, digitalizando os documentos 

necessários do processo físico para embasamento da conversão do feito.

 Após, ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 423767 Nr: 5928-28.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD MARKETING E EVENTOS LTDA ME, 

GOLTHER CARLOS NERES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 423767

Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento do valor bloqueado, via bacenjud, à fls. 

189/190, na forma requerida à fls. 218.

Após, intime o credor para promover o regular andamento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, indicando bens passíveis de penhora para 

garantia da dívida, sob pena de arquivamento.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 426176 Nr: 8375-86.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT 4062

 Código nº 426176

Vistos etc.

1.0 - DO PAGAMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO

PEDRO DE SOUZA FILHO, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS posteriormente convertida em 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra REDE CEMAT - CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A, também qualificadas no processo, 

visando o recebimento de crédito no valor de R$ 128.106,17.

 A executada cumpriu espontaneamente a obrigação (fls. 406/408).

O credor requerer o levantamento (fls. 411). Vieram-me os autos 

conclusos.

DECIDO.

Determino a retificação do pólo passivo da lide para fazer constar como 

executada a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A sucessora da REDE CEMAT.

 Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. Defiro 

o levantamento na forma requerida à fls. 411. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

 2.0 - DO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

Vê-se, à fls. 416/417, que a devedora efetuou o depósito dos honorários 

periciais, razão pela qual defiro o levantamento pelo expert, na forma 

requerida à fls. 409.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis - MT, 05 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 393774 Nr: 7320-71.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 393774

Vistos etc.

Intime os executados para indicarem bens passíveis de penhora, nos 

termos do § 2º, do art. 829 c/c o § 2º, do art. 847, sob pena da incidência 

da sanção prevista no inciso V, do art. 774, todos CPC.

Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 398814 Nr: 12343-95.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO TOMCZYK, EDUARDO TOMCZYK, 

ANNEMARIE PFANN TOMCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 

9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 Código nº 398814

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 388/389.
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Expeça novo termo de penhora sobre o imóvel, objeto da matrícula nº 653, 

do 1º CRI local, devendo a constrição recair sobre a cota parte de cada 

executado, conforme nota de devolução à fls. 390.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 404295 Nr: 7-25.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO TOMCZYK, EDUARDO TOMCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 

9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 Código nº 404295

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 328/329.

Expeça novo termo de penhora sobre o imóvel, objeto da matrícula nº 653, 

do 1º CRI local, devendo a constrição recair sobre a cota parte de cada 

executado, conforme nota de devolução à fls. 330.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 705497 Nr: 163-71.2012.811.0003

 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: KATIO MICHELI DE OLIVEIRA SANTOS, DULCINÉIA DA 

CRUZ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 "AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA PROFERIDA - 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO POSTERIOR - POSSIBILIDADE. É 

perfeitamente possível ao juiz da causa homologar acordo entabulado 

entre as partes, mesmo após proferida a sentença de mérito, sem 

qualquer ofensa ao disposto no artigo 463 do Código de Processo Civil, 

uma vez que, ao assim proceder, não está o juiz reapreciando questões já 

decididas." Agravo de Instrumento nº 472.478-5 - Relatora Juíza Hilda 

Teixeira da Costa (TAMG) Deixo de determinar a extinção do feito, haja 

vista que a tutela jurisdicional já foi entregue, conforme se vê à fls. 

245/251, sendo que a extinção reclama nova sentença, não cabendo ao 

Julgador prolatar duas sentenças no feito, em especial quando já 

analisado o mérito da causa.A inexistência de outra sentença para 

extinção da lide não modifica a homologação do pacto formalizado, já que 

este faz lei entre as partes.Intime. Após, remeta os autos à Central de 

Arrecadação haja vista a existência de custas judiciais pendentes de 

recolhimento. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2.020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 711278 Nr: 6282-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALHIA ANA MIRANDA RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SALIH MOHAMAD SALIH 

CHARANEK, SAMIRA CHARANEK WOLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:OAB/MT7250, TAISE 

PRADELA PORTO - OAB:OAB/MT 13.232

 Código nº 445312

Vistos etc.

Considerando que a representante legal do espólio executado - SAMIRA 

CHARANEK WOLF - requer a concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita, intime-a, na pessoa do advogado constituído nos autos, 

para comprovar sua condição de hipossuficiente, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, voltem-me conclusos para decisão.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 711451 Nr: 6461-79.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 711451Vistos etc.Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais e moras convertida em cumprimento de sentença, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO: 

BLOQUEIO - CNH: SUSPENSÃO: MEDIDAS RESTRITIVAS ATÍPICAS - 

CORRELAÇÃO: INEXISTENTE. Embora seja dado ao julgador o emprego de 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para 

garantir o cumprimento de ordens judiciais e a efetividade do processo 

(art. 139 do CPC/2015), inviável o bloqueio de cartões de crédito e da 

carteira nacional de habilitação (CNH) para forçar o devedor ao 

pagamento do débito alimentar, pois sem correlação direta com a 

pretensão, havendo outros meios típicos igualmente aptos e menos 

gravosos ao devedor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0702.14.048694-6/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 07/11/2017, publicação da súmula em 14/11/2017)E 

mais, tratam-se de pedidos genéricos porquanto os exequentes não 

compram que o executado é portador dos benefícios que eles pretendem 

suspender/cancelar, razão pela qual indeferi-os.Lado outro, determino que 

seja oficiado ao INDEA para que informe ao Juízo a existência de 

semoventes registrados em nome do devedor.Determino, ainda, a 

intimação do executado, pessoalmente e/ou por hora certa, por mandado, 

para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do § 2º, do art. 829 

c/c o § 2º, do art. 847, sob pena da incidência da sanção prevista no 

inciso V, do art. 774, todos CPC.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2.020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 345931 Nr: 1376-59.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEREDO, SEBASTIAO 

SIMPLICIO GOULART, FABIANA DOS ANJOS GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PISTORI, MARIA DOLORES RIBEIRO 

PISTORI

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 Ante o exposto, defiro o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) 

do salário líquido da devedora MARIA DOLORS RIBEIRO PISTORI auferido 

junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, na forma requerida pelos 

credores à fls. 832/834 e 981/982.Oficie à fonte pagadora para que 

proceda ao desconto de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido da 

devedora MARIA DOLORES RIBEIRO PISTORI, observando-se o endereço 
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informado à fls. 982, depositando-o na Conta Única Judicial à disposição 

deste Juízo, até a satisfação integral do débito, cujo montante perfaz a 

quantia de R$ 97.995,26 (noventa e sete mil, novecentos e noventa e 

cinco reais e vinte e seis centavos), conforme se vê à fls. 982.Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 

2020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 432510 Nr: 1175-91.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUZEIRO CALCADOS E ESPORTES - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 432510

Vistos etc.

Relativamente à manifestação do credor à fls. 213, mantenho a decisão à 

fls. 211, pelos seus próprios fundamentos, devendo a parte interessada 

buscar os meios processuais próprios para modificá-la.

E mais, o credor não qualifica os supostos sócios da devedora, sendo 

certo que estes não ficaram no pólo passivo da presente lide executiva.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 19956 Nr: 677-35.1986.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ADUBOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARBOSA, JOSE ALVIR GROBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 19956

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de intimação de EDIONETE GROBE, para 

comprovar o falecimento do segundo executado JOSÉ ALVIR GROB, 

restaram infrutíferas e a credora não logrou êxito em localizar o seu atual 

paradeiro, determino a intimação da mesma por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 809271 Nr: 17747-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO PORTELA LANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GETULIO BALBINO GUIMARAES, 

MARIA LUZ BALBINO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 809271

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do demandado restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há quase 05 (cinco) 

anos sem que o autor consiga promover os atos processuais necessários 

para o seu regular andamento, hei por bem deferir sua citação editalícia, 

com prazo de 20 (vinte) dias, devendo serem observados os comandos 

do artigo 257, do CPC, na forma requerida à fls. 89.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 759444 Nr: 13042-42.2014.811.0003

 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): LUIZ CARLOS DELGADO, SUELI MARIA 

ASTUTTI DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ASTUTI DELGADO - 

OAB:MT Nº 6.682-B, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B

 Código nº 759444

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Espólio de Luiz Carlos Delgado e outra

Vistos etc.

BANCO BRADESCO S/A, qualificado nos autos, ingressou com 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS 

DELGADO e SUELI MARIA ASTUTTI DELGADO, também qualificados no 

processo, visando receber a importância de R$ 186.635,31.

As partes transigiram e pleitearam homologação do acordo (fls. 105/107).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

Primeiramente, determino a retificação do pólo passivo da lide para fazer 

constar como primeiro executado o ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DELGADO.

A hipótese é de extinção do processo ante a transação havida entre as 

parte, como se vê do acordo à fls. 105/107, mesmo porque o prazo final 

para pagamento era 29/11/2019 e não houve nenhuma manifestação do 

credor, razão pela deduz-se, tacitamente, o cumprimento da obrigação.

Ex positis, Julgo extinta a presente ação de execução nos termos do 

disposto no artigo 487, inciso III, b, c/c artigo 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios 

na forma pactuada. Transitada em julgado, ou havendo desistência do 

prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 06 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 718025 Nr: 13475-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINEIO BARBOSA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 718025

Vistos etc.

Considerando a manifestação do credor à fls. 123, defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 

921, III, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 06 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 749550 Nr: 7517-79.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.J SILVA & PEREIRA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 
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TERRA JUNIOR - OAB:15193/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 749550

Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, cujo feito tramitou na 

forma física até o trânsito em julgado da decisão terminativa do feito (fls. 

77).

 Ocorre que, nos termos do que determina a Resolução TJ/MT/TP nº. 

03/2018, o cumprimento de sentença deverá ter sua tramitação pelo 

sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico.

 In verbis.

 “Artigo 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data 

da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

 I (...)

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

 (...)

§2º. Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. (...)”. (Grifo e negrito nosso).

 Desta forma, em caso de cumprimento de sentença, deverá o requerente 

promover os atos necessários para a distribuição de pleito junto ao 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, digitalizando os documentos 

necessários do processo físico para embasamento da conversão do feito.

 Após, determino a remessa do presente feito à Central de Arrecadação 

em face de existência de custas judiciais pendente de recolhimento.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 806885 Nr: 16979-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE 

- OAB:OAB/MT12196

 Código nº 806885

 Vistos etc.

Considerando os argumentos apresentados pelo demandante à fls. 139, 

indefiro o pedido de liberação dos gravames incidentes sobre os imóveis 

de propriedade do réu, até o cumprimento integral do acordo, conforme 

requerido à fls. 131.

Intime

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 797600 Nr: 13314-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO DIAS GOULART, VERA LUCIA 

GOULART, JULIO CESAR GOULART, MARCO ANTONIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4112, MIGUEL ARCÂNGELO TAIT - OAB:56118-A, 

SHIRLEI MESQUITA SANDIM - OAB:5257/MT

 Processo nº 797600

Vistos etc.

Considerando o interesse público na lide, bem como, o poder de cautela 

conferido ao Julgador, hei por bem designar nova data para oportunizar às 

partes a devida conciliação para o dia 14/02/2020, às 16h00.

Determino a intimação pessoal do Procurador Geral do Município e do 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal para comparecerem ao ato, aqui designado.

Intime. Cumpra com extrema urgência.

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 820072 Nr: 2963-33.2016.811.0003

 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: NELCI MENDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO NOGUEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460, EDSON CORREA DA SILVA - OAB:22655/O, 

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - OAB:OAB/MT 19.897

 Código nº 820072

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, cujo feito tramitou na 

forma física até o trânsito em julgado da decisão terminativa do feito (fls. 

132).

 Ocorre que, nos termos do que determina a Resolução TJ/MT/TP nº. 

03/2018, o cumprimento de sentença deverá ter sua tramitação pelo 

sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico.

 In verbis.

 “Artigo 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data 

da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

 I (...)

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

 (...)

§2º. Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. (...)”. (Grifo e negrito nosso).

 Desta forma, em caso de cumprimento de sentença, deverá o requerente 

promover os atos necessários para a distribuição de pleito junto ao 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, digitalizando os documentos 

necessários do processo físico para embasamento da conversão do feito.

 Após, determino a remessa do presente feito à Central de Arrecadação 

em face da existência de custas judiciais pendentes de recolhimento.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 433414 Nr: 2079-14.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALBERTO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VYCTOR MAFRA 

CASTRO - OAB:22064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 433413

Vistos etc.

O credor requer a penhora no rosto dos autos da ação que tramita 

perante o Juízo da Quarta Cível desta Comarca, código 712731, em razão 
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da existência de crédito a favor dos executados.

Sobre a penhora no rosto dos autos dispõe o art. 860 do CPC:

"Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que 

sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e 

na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos 

bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado."

Assim, considerando que, prima facie, a existência de crédito a favor dos 

devedores, defiro o pedido de penhora, na forma requerida à fls. 203/205, 

no montante de R$ 1.204.853,11 (um milhão, duzentos e quatro mil, 

oitocentos e cinquenta e três reais e onze centavos).

Expeça mandado para a penhora a ser cumprido no rosto dos autos do 

processo em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Cível desta Comarca, 

código nº 712731, no valor alhures informado.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis - MT, 07 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 284402 Nr: 154-61.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR MICHEL GASPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR, JOSE BONFIM DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Código nº 284402Vistos etc.O credor comparece aos autos e requer a 

adjudicação do bem constritado.À fls. 888, consta o valor atualizado 

Todavia, para que a adjudicação seja possível é necessário que ela se 

realize por preço não inferior ao da avaliação, sob pena de ofender o 

corolário constitucional do devido processo legal, senão vejamos, mais 

uma vez, as lições de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ 

ARENHART: "Considerando-se que o art. 685-A não permite a adjudicação 

por preço inferior ao da avaliação.(...)A adjudicação pode ser requerida 

somente depois da avaliação do bem penhorado. Quando a avaliação for 

feita por avaliador nomeado pelo juiz, o requerimento de adjudicação só 

será possível após a entrega do laudo avaliatório". (Curso de processo 

civil, V. 3: Execução. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pg. 

314). Dessa forma, Homologo o pedido de adjudicação à fls. 880/882, pelo 

valor atualizado do bem (fls. 888) e julgo por sentença a adjudicação do 

imóvel, objeto da matrícula nº 36.094, do CRI local.Observadas as 

formalidades legais, expeça em favor do adjudicante a carta respectiva.A 

seguir, atualize o débito para prosseguimento da execução.Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário.Rondonópolis/MT, 07 de fevereiro de 2.020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 300827 Nr: 3057-35.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIO PEDROLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCIO PEIXOTO, NEUSA HIRAIWA PEIXOTO, 

MESSIAS ANDRADE PEIXOTO, MARLEI PEIXOTO REIS, WALTER FERREIRA 

REIS, ESPOLIO DE MARCIO JOSÉ PEIXOTO, MESSIAS ANTONIO PEIXOTO, 

IRACEMA DINARDI PEIXOTO, MARIA SALOMÉ PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

MARCELLO MARK DE FREITAS - OAB:15143/MT, MARIELLE DE 

MATOS SOARES - OAB:9920, MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - 

OAB:5169 MT

 Código nº 300827

Vistos etc.

Homologo o acordo firmado entre os exequentes e MÉRCIO PEIXOTO e 

NEUSA HIRAIWA PEIXOTO (fls. 941/943), para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta decisão.

 Considerando que os devedores comprovam o cumprimento do pactuado, 

julgo extinta a execução em relação aos executados - MÉRCIO e NEUZA, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Intime os exequentes para promoverem o regular andamento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entenderem de direito, sob pena 

de arquivamento.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 07 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 711018 Nr: 6009-69.2012.811.0003

 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: JOVINO JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14.699/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:3703/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:SP/12834

 Código nº 711018

Vistos etc.

O autor/credor comparece aos autos e requer a expedição de carta de 

crédito, em razão da decretação da falência do demandado/devedor.

Dessa forma, nos termos da Lei nº 6.024/74 c/c as disposições da Lei nº. 

11.101/05, defiro o pedido formulado à fls. 200/201 e determino a 

expedição de carta de crédito a favor do demandante, no montante de R$ 

20.574,18 (vinte mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dezoito 

centavos).

 Após, ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis - MT, 07 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 937193 Nr: 7115-22.2019.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, JAÍVO DIAS PEREIRA, 

JAIME DIAS PEREIRA FILHO

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 937193

Vistos etc.

Esta ação de execução de título extrajudicial não guarda similitude com a 

ação de execução em apenso (código nº 297863), não havendo, assim, 

que se falar em distribuição por dependência, tampouco, em prevenção 

deste Juízo.

Dessa forma, determino a remessa dos autos ao Distribuidor para a devida 

baixa. Após, restitua ao credor a petição inicial e documentos, se houver, 

devendo a distribuição da ação ser processada pelo PJE.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 937524 Nr: 7220-96.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FREITAS MARTINS, ATIVOS S.A. 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Plinio José de Siqueira Neto - 

OAB:10405
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 937524

Vistos etc.

O embargante requer a concessão da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

 Dessa forma, determino que o autor comprove sua condição de 

miserabilidade econômico-financeira, no prazo de 10 (dez) dias, trazendo 

aos autos as três últimas declarações do imposto de renda, sob pena de 

indeferimento do pedido.

Intime.

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001725-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JASSON SOUZA DA 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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001725-20.2020.8.11.0003 Vistos etc. Vê-se que a 

presente ação tem por objeto a expedição de Alvará Judicial com fins 

sucessórios, tratando-se de matéria de jurisdição voluntária. Assim, em 

observância a Resolução nº 11/2017/TP, determino a remessa destes 

autos para uma das varas de Família e Sucessões desta Comarca, as 

quais são competentes processar e julgar os feitos envolvendo as 

matérias de família e sucessões, bem como as ações de jurisdição 

voluntária. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001139-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIZE HONORATO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ANGELICO DUARTE (REQUERIDO)

AMILTON VITOR SCHEFFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001139-80.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que os requeridos 

não edifiquem ou alterem o imóvel denominado lote 16 do Condomínio 

Residencial Scheffer Ville, bem como seja realizada constatação por 

oficial de justiça, para que certifique a real situação do referido lote, se já 

seja edificado ou não. 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. Em análise dos documentos carreados nos autos, 

observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é 

absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste 

presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória 

acerca dos fatos arguidos pela parte autora. O instituto da tutela 

provisória não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que 

uma medida não se confunde com a outra, e a tutela aqui almejada guarda 

estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. Ademais, a 

parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de 

indeferimento da medida ora pleiteada. Portanto, vê-se a necessidade de 

impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque 

neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela 

provisória, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou 

travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada. 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. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001550-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA ANTONIA VERAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REU)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001550-26.2020.8.11.0003 Vistos etc. A 

demandante pleiteia a tutela de urgência para determinar que a requerida 

se abstenha de incluir seu nome no rol dos inadimplentes em razão das 

parcelas vencidas e vincendas, bem como se abstenha de efetuar 

cobranças das mesmas. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o 

artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de 

tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos 

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

resultado útil do processo. Analisando a documentação carreada aos 

autos, observa-se que a demandante possui em seu nome contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel com a ré. Não consta nos autos 

qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobrança 

perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não 

assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório. Assim, não 

há como impedir que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os 

quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas em aberto, bem 

como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. 

In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado 

o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos 

documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora. 

Fredie Didier Jr. assevera que: “A prova inequívoca deve conduzir o 

magistrado a um juízo de probabilidade, verossimilhança sobre os fatos 
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narrados. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos, a um ‘elevado grau de probabilidade da 

versão apresentada pelo autor’. É imprescindível acrescentar que a 

verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, como também à 

plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos 

efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há probabilidade de 

ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do 

demandante.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, página 490). 

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no 

presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos 

requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro, no entanto, o pedido 

de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma 

prevista no artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001955-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001955-62.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 – DO 

PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA A autora pretende obter a tutela 

provisória de urgência para que a requerida se abstenha de efetuar o 

corte do fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora, 

vez que as faturas com vencimento em 30.12.2019 foram emitidas 

unilateralmente na forma de parcelamento, para cobrança de 

"recuperação de consumo" no importe de R$ 1.193,67 (um mil cento e 

noventa e três reais e sessenta e sete centavos) e R$ 1.166,79 (um mil 

cento e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos). 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. 29016761 sendo, portanto, discutível o 

valor do parcelamento nas faturas de energia objeto da lide. O usuário dos 

serviços não pode ser compelido a pagar o débito apontado pela 

fornecedora de energia apenas porque foi emitido fatura de forma 

aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante corte no 

fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos serviços de 

proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da legalidade e 

afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o 

cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida. 

Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE 

DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE 

VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 

ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao 

consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no 

caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de 

perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 

– Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no 

DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DO 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO 

POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO 

NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — 

ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à 

impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 

817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no 

AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

outubro de 2016). Na hipótese de constatação de indícios de procedimento 

irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, 

a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 

133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 

414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a cobrança de eventual consumo 

não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada 

a autoria do fato. Recurso provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença 

dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo 

requerente. Ex positis, concedo parcialmente a tutela provisória de 

urgência, tão somente para determinar que a ré se abstenha de efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC nº. 6/108149-6. 

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 
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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. 2.0 – 

DA EMENDA A INICIAL I - A autora requer a concessão da assistência 

judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas processuais e 

honorários advocatícios. Dessa forma, determino que a demandante traga 

aos autos cópia do extrato de benefício previdenciário e/ou declaração do 

imposto de renda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. II - A autora se diz analfabeta e 

outorgou procuração por instrumento particular. Nestas circunstâncias, 

sabe-se que o analfabeto é plenamente capaz para a vida civil, contudo 

para a prática de determinados atos ele está sujeito à observância de 

certas formalidades. Ou seja, para que um documento firmado por uma 

pessoa analfabeta tenha validade é necessário que o mesmo tenha sido 

firmado por meio de instrumento público, o que implica na presença 

obrigatória da parte perante o tabelião de cartório devidamente registrado. 

Washington de Barros Monteiro assim comenta o art.135, do CCB/1916, 

atual 221 do NCC: "Não têm valor jurídico as escrituras particulares 

assinadas a rogo. A assinatura não pode ser substituída pelo simples 

lançamento da impressão digital. O analfabeto, ou quem se encontre em 

situação de não poder assinar o nome, só por escritura pública, ou por 

intermédio de procurador bastante, pode contrair obrigação..." (in Curso 

de Direito Civil, Parte Geral, 44ªed. Saraiva, 2012). Neste sentido, sabe-se 

que a representação processual constitui o meio legal para que alguém 

possa agir, judicialmente, em nome alheio, erigindo a regularidade de 

representação da parte como pressuposto processual de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, para a parte 

postular em juízo e ter seu pedido analisado em sede meritória, deve ser 

validamente representada por advogado regularmente constituído, sendo 

que tal defeito acarreta a nulidade do processo, a teor da regra expressa 

no artigo 13 do CPC. Humberto Theodoro Júnior esclarece que: "A 

capacidade de postulação em nosso sistema processual compete 

exclusivamente aos advogados, de modo que é obrigatória a 

representação da parte em juízo por advogado legalmente habilitado (art. 

36). Trata-se de pressuposto processual, cuja inobservância conduz à 

nulidade do processo... Para que o advogado represente a parte no 

processo, há de estar investido de poderes adequados, que devem ser 

outorgados por mandato escrito, público ou particular (art. 38)" (Curso de 

Direito Processual Civil, I/100, 294). Dessa forma, determino que a autora 

promova a regularização processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002783-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DE MORAIS (AUTOR(A))

CELIA MARIA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002783-97.2016.8.11.0003 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, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001593-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE FERREIRA DA CRUZ SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1001593-94.2019.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 - Ante a 

decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, constante no Id. 26210891, dê 

ciência ao órgão pagador da requerente, a fim de proceder com os 

descontos pertinentes na folha corrente da autora. 2.0 - 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, 10 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013392-71.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (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

 

(Processo nº 1013392-71.2018.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 – No que tange 

ao pedido da autora no Id. 26674042, já foi objeto de análise da decisão 

constante no Id. 17092363, pelo que a mantenho por seus próprios 

fundamentos. 2.0 - 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, 10 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010388-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010388-60.2017.8.11.0003. Vistos etc. Compulsando os 

autos, observa-se que a devedora foi citada por hora certa e deixou 

transcorrer in albis o prazo para interposição dos embargos ou pagamento 

do débito. O artigo 72, II, do CPC estabelecer que: “Art. 72 - O juiz nomeará 

curador especial ao: (...) II –réu preso revel, bem como ao réu revel citado 

por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.” 

(grifei) Há de se registrar, ainda, que a questão já se encontra sumulada 

pelo e. STJ, com a edição da Súmula 196, senão vejamos: “Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.” 

(grifei) Dessa forma, objetivando evitar futuras alegações de vícios e 

nulidades dos atos processuais, nomeio Curadora Especial na pessoa da 

Defensora Pública que atua junto à Terceira Vara Cível nesta Comarca, a 

executada revel citada por hora certa. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004535-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR AMOROSO (EXECUTADO)

CEZAR AMOROSO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004535-70.2017.8.11.0003 Vistos etc. O exequente 

requer a penhora on line, em conta corrente dos executados, para 

garantia da execução, vez que não houve pagamento do débito. O credor 

limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, 

de dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos ou 

instituições financeiras em nome dos devedores. Registra-se, a princípio, 

que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de 

setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O 

art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de 

abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, a 

indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utilizar-se dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o 

sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em 

toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao 

devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem 

as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, 

assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, 

considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata 

do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova 

lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora 

eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o 

bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser 

alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não 

concorreu. Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que 

efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o 

que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência 

do excesso de penhora. In casu, considerando que a situação exige uma 

rápida manifestação do STF; considerando, ainda, que na prática diária o 

magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, os 

quais nem sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; 

considerando, também, que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o 

exagero desnecessário de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de 

ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 17338034. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2.020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002447-88.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

JOVANNY CARLOS LEDIS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002447-88.2018.8.11.0003. Vistos etc. A requerida foi 

devidamente citada e não ofereceu defesa, conforme consta da certidão 

do Num. 22941344. 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, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001603-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELCIO ANTONIO NALESSO JUNIOR (EXECUTADO)

JOANA DARC OZORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001603-46.2016.8.11.0003 Vistos etc. Com amparo 

no artigo 921, III, do CPC, defiro o pedido de suspensão do andamento do 

processo pelo prazo de 01 (um) ano. Havendo o decurso do prazo sem 

manifestação, intime o exequente para que promova o andamento do 

processo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

devendo, ainda, constar as advertências previstas no §2º, artigo 1º, do 

Provimento nº 84/2014-CGJ. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004952-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. DE ANDRADE ME - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

. Processo nº 1004952-57.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante o trânsito em 

julgado da r. sentença, converto o mandado monitório em título judicial, nos 

termos do artigo 702,§8º, do CPC, procedendo as anotações e alterações 

necessárias. 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 

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, 10 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000347-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR DARCI DE OLIVEIRA SCHMITZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMORIM & COIMBRA LTDA - ME (REU)

IRINEU BERALDO 32563981204 (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1000347-68.2016.8.11.0003. Vistos etc. Para melhor elucidação 

dos fatos, converto o julgamento em diligência e determino que o autor 

traga o comprovante de pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) vez que ausente nos autos, bem como junte eventual contrato da 

transação descrita nos autos, inclusive demonstrando acerca da 

intermediação realizada pela empresa ré AMORIM & COIMBRA LTDA-ME 

(FINAVEL VEÍCULOS), no prazo de 10 (dez) dias. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000520-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR GONCALVES LEITE (AUTOR(A))

LEIDIANE BARBOSA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1000520-87.2019.8.11.0003) 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 
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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, 10 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002939-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA GIBIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1002939-17.2018.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os autos, 

observa-se que consta comunicação de renúncia do mandato outorgado 

pela devedora Making Of Eventos Ltda Me (Num. 25270595). Ocorre que a 

notificação foi encaminhada via correio para a Cidade de Sinop/MT, que 

conforme consta no documento do Num. 25270596 - Pág. 2, o endereço 

naquela cidade é da empresa “Cerimonial e Cia – M.P. Cursino ME”. 

Conforme contrato social e demais documentos constantes nos autos a 

embargante/reconvinte Making Of Eventos Ltda Me se encontra 

estabelecida nesta cidade de Rondonópolis/MT. Assim, intime a 

subscritora da petição do Num. 25270595, na pessoa da advogada 

Silvana Cristina Hack, para no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o disposto 

no art. 112 do CPC, provando que cientificou a mandante/embargante, a 

fim de que esta nomeie substituto. Após, voltem-me conclusos. Intime. 

Rondonópolis – MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003157-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLOGS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA VOLPE GIL SANCANA OAB - MT11281-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO OAB - MS7684-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003157-79.2019.8.11.0003. Vistos etc. I – Homologo o 

pedido de desistência da oitiva da testemunha Peterson Lucio Pineli, na 

forma requerida pela autora no Id. 24571834, para que surta seus legais 

efeitos. II - Dou por encerrada a instrução processual. III - Outorgo as 

partes o prazo de 15 (quinze) dias para oferta dos memoriais, nos termos 

do §2º, do artigo 364, do CPC. IV - Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005837-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA TEODORO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1005837-66.2019.8.11.0003) 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, 10 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013806-69.2018.8.11.0003

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:

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1013806-69.2018.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de demanda 

executiva; as partes noticiam a realização de acordo e requerem a sua 

homologação e suspensão até o cumprimento integral da avença (Id. 

24403178). Como cediço, o art. 922 do Código de Processo Civil dispõe: 

"Art. 992. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem 

cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso." Em nota à 

norma, Humberto Theodoro Júnior ensina: "Na hipótese de suspensão 

para concessão de prazo ao devedor para realizar o adimplemento da 
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dívida, se tal fato ocorrer, a execução se extinguirá definitivamente. Se, 

porém, a dilação concedida pelo credor transcorrer sem que o devedor 

resgate o débito, o processo executivo simplesmente retomará o seu 

curso (art. 792, parágrafo único, com a redação da Lei nº 8.953/1994)" (in 

Código de Processo Civil anotado; 17ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2013, 

p. 1005) Assim, o credor pode conceder prazo para que o devedor 

cumpra a obrigação, oportunidade na qual a execução ficará suspensa 

por prazo indeterminado até que os termos acordados sejam cumpridos, 

sendo certo que, no caso de descumprimento, a tramitação será 

regularmente retomada. No caso concreto, extrai-se do referido acordo 

que, de fato, as partes firmaram novas condições para o pagamento do 

débito, mas sem que isto constituísse qualquer novação de sorte a 

substituir os títulos exequendos, inclusive com reforço de garantias. E 

mais, a transação é categórica no sentido de que o inadimplemento de 

qualquer de suas cláusulas ensejará a retomada do feito. Em caso 

semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: "No processo 

executivo, a convenção das partes, quanto ao pagamento do débito, não 

tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento 

da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu 

curso normal (art. 792, CPC)." (STJ, REsp 158.302/MG, Rel. Min. Waldemar 

Zveiter.) A jurisprudência não discrepa: "EMENTA: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL. 

SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 792 DO CPC. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO 

ARTIGO 795, II, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. Nos termos da 

jurisprudência do STJ, no processo executivo, a convenção das partes 

quanto ao pagamento do débito não tem o condão de extinguir o feito, mas 

de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação (art. 792, CPC). Se no 

acordo entabulado e homologado as partes expressamente não tiveram a 

intenção de novar a dívida objeto de execução, revela-se impossível 

entender a ocorrência da hipótese de extinção do feito prevista no artigo 

794, II, CPC. A extinção do feito de execução pela homologação de acordo 

que implica remissão total da dívida (art. 794, II, CPC) não se confunde com 

a extinção do processo de conhecimento pela transação das partes (art. 

269, III, CPC). No primeiro, suspende-se o feito executivo até o 

cumprimento da obrigação pactuada no acordo. Já no segundo, 

extingue-se o processo de conhecimento com resolução de mérito, 

ficando o acordo apto a fundar cumprimento de sentença. APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 1.0024.14.135847-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 

APELANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S/A - APELADO(A)(S): MENICONI E SILVA 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA-ME E OUTRO(A)(S), 

ROBSON DA SILVA. (grifei) Dessa forma, homologo o acordo entabulado 

entre as partes e suspendo o processo até o cumprimento do acordo ou 

até nova manifestação dos interessados. Defiro o pedido para penhora 

sobre os imóveis, objeto das matrículas nº 4.401, 4.404, 4.405 e 4.898, do 

CRI de Pedra Preta/MT, bem como sobre o imóvel, objeto da matrícula nº 

9.431, do CRI de Guiratinga/MT, mantendo os proprietários como 

depositários do bem, devendo ser obedecido os comandos dos artigos 

844 e 845, do CPC. Defiro, ainda, o pedido de inclusão no polo passivo da 

lide de Edilene Pereira Morais Vigolo, conforme cláusula décima nona, item 

VI, do mencionado acordo. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao 

SPC/SERASA, uma vez que não houve decisão judicial para esse fim. 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

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 

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, 10 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014335-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1014335-54.2019.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012458-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FELTRIM SOUZA OAB - MT9810/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAIR EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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(Processo nº 1012458-16.2018.8.11.0003) Vistos etc. A requerida foi 

devidamente citada e não ofereceu defesa, conforme consta da certidão 

do Id. 27551112. 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, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1006421-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GEVEZIER PODOLAN OAB - MT6581/O-O (ADVOGADO(A))

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA OAB - 

MT15906-O (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA KLEIN SIMON OAB - MT18781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1006421-36.2019.8.11.0003) Vistos etc. KPM 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, qualificada aos autos, 

ingressou com Ação Probatória Autônoma em face do Município de 

Rondonópolis/MT, também qualificado nos autos. A autora aduz que 

adquiriu um imóvel urbano com matrícula sob o n° 21.747, no dia 

07.07.1999, localizado na Avenida Presidente Médici, n° 4374, Lote 1C1, 

Quadra 2C, Vila Birigui, nesta urbe. Alega que ao realizar uma construção 

local, no ano de 2009, apresentou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

um requerimento de consulta prévia, a fim de verificar a possibilidade de 

edificação, contudo fora informada no dia 25.06.2009 que, a área 

vindicada estava intitulada como zona de unidade de conservação e 

estava em fase de elaboração de decreto de utilidade pública, isto é, a 

extensão comprada pela autora encontrava-se dentro de uma zona de 

proteção ambiental. A requerente diligenciou novamente à Secretaria 

citada requerendo informações acerca dos atos normativos e dos estudos 

técnicos que justificassem a referida área de interesse ambiental, contudo 

a repartição quedou-se inerte ao pedido feito. Pois bem, na ação cautelar 

de produção antecipada de prova o juiz limita-se em analisar a 

necessidade da antecipação da prova e os requisitos próprios das 

medidas cautelares. Neste procedimento cumpre ao magistrado, 

tão-somente, verificar se a prova está formalmente perfeita. Não há lugar 

para o exame de questões adversas, bem como, não se adentra ao mérito 

da causa a ser solucionada em litígio próprio. O julgador tem-se ao exame 

da regularidade da prova e da regularidade formal do processo. Nesse 

sentido tem decidido os tribunais pátrios, como se vê do seguinte julgado: 

In Verbis: Ap 157947/2014 DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA QUE 

HOMOLOGA A PROVA PRODUZIDA - IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO 

– SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA – DESNECESSIDADE DE 

CUMPRIMENTO DO FORMALISMO DO ARTIGO 485 DO CPC – DECISÃO 

QUE ATINGIU OS FINS LEGAIS – MANUNTENÇÃO – AUSÊNCIA DE 

RESISTÊNCIA – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

RECURSO DESPROVIDO. “Não cabe ao juiz do processo cautelar qualquer 

análise sobre o conteúdo da prova. Todo e qualquer juízo de valor sobre a 

prova será emitido pelo juiz do processo principal” (CÂMARA, Alexandre 

Freiras. Lições de direito processual civil. Vol. III. 14 ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 171) Por ser uma sentença meramente declaratória, 

a decisão não está adstrita aos rigorismos formais do artigo 458 do CPC, 

bastando que atinja a finalidade. Somente quando há resistência na 

medida cautelar de produção antecipada pela parte ré, é que haverá 

condenação em honorários advocatícios. (Julgado em 12/05/2015, 

Publicado no DJE 20/05/2015.) (grifei). Assim, a hipótese recomenda à 

obediência aos princípios da economia e celeridade, que informam o 

processo civil brasileiro. Portanto, observa-se que estão presentes os 

requisitos fumus boni juris e periculum in mora para o deferimento da 

liminar na presente ação cautelar. Assim, defiro a liminar vindicada para 

determinar que no prazo de 05 (cinco) dias, ao Município de Rondonópolis 

– Secretaria do Meio Ambiente, desta urbe a entrega da cópia dos estudos 

ambientais referente a área vindicada descrita na inicial (Id. 20832828 – 

Pág. 15), sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Ainda, visando o andamento processual e sua celeridade, 

determino a realização de perícia, desta feita, para a devida realização, 

nomeio o Sr. João Manoel de Deus Santos, com endereço na Rua Otávio 

Pinheiro Rodrigues, nº 98, Bairro Jardim Santa Clara, Rondonópolis/MT, 

telefone (66) 9.9998-0265. Intime-o para apresentação de proposta de 

honorários, currículo, com comprovação da especialização e contato 

profissional, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas 

as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua 

intimação (art. 465, §2º, do CPC). Cite o réu para apresentar defesa 

conforme, dispõe § 1º, do art. 382, do CPC. Faculto as partes, a 

apresentação de quesitos, e indicação de assistentes técnicos, e se for o 

caso, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 465, §1º, do CPC). Vindo aos autos a proposta de 

honorários, intime as partes, para querendo, se manifestem no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos para o arbitramento do 

valor dos honorários periciais, que serão suportados pela requerente. 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002783-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DE MORAIS (AUTOR(A))

CELIA MARIA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002783-97.2016.8.11.0003 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, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012645-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012645-24.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

vem aos autos e pugna pela conversão do feito de Busca e Apreensão 

em Ação de Execução. Decido. Ressai dos autos que o requerente não 

obteve êxito na localização do veículo, tampouco ocorreu à citação da 

parte requerida. Dessa forma, como a angularização processual não se 

aperfeiçoou, possível a modificação do pedido ou da causa de pedir, nos 
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termos dos artigos 264 e 294, ambos do Código de Processo Civil. 

Ademais, o próprio Decreto-lei nº 911/69 em seu art. 5º, estabelece a 

possibilidade do credor fiduciante recorrer da via executiva para perseguir 

seu crédito. Destarte o deferimento do presente pedido é medida que se 

impõe. Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste 

Estado “verbis”: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO – BEM OBJETO DA GARANTIA NÃO LOCALIZADO – 

CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO. Pode o credor postular a conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 

5º do Decreto-Lei nº 911/69, desde que o faça antes de perfectibilizada a 

citação. (TJMT - AI, 59502/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/07/2014, Data da 

publicação no DJE 22/07/2014)”. Diante do que foi exposto, DEFIRO o 

pedido no Id. 24131021. Promova as devidas alterações e anotações para 

constar na capa e demais registro “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL”. Cite o devedor para pagamento em 03 (três) dias (art. 

652, caput, do CPC). Cientifique o executado que, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, poderão opor-se à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos 

autos do mandado de citação (artigos 736 e 738, do CPC). Não 

formalizado o pagamento e não havendo nomeação de bens, penhore o 

suficiente para a garantia do Juízo. Formalizada a constrição judicial, intime 

o devedor pessoalmente. Para o caso de pronto pagamento, fixo os 

honorários em R$ 1.000,00 (mil reais). Em caso de prosseguimento da lide 

com a constrição e demais atos visando o recebimento de crédito, os 

honorários serão majorados de acordo com o trabalho realizado nos 

autos. Nomeando bens o devedor, ouça o credor. Concordando, reduza a 

termo na forma do art. 657, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004951-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DE BARROS SANTANA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004951-72.2016.8.11.0003. Vistos etc. A executada, por 

meio da Curadora Especial nomeada, apresentou exceção de 

pré-executividade por negativa geral (Num. 20246424). A exequente 

refutou as alegações. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 

Observa-se dos autos que se trata de execução de título extrajudicial, a 

qual tramita neste Juízo desde o ano de 2016, sendo que a credora ao 

longo de aproximadamente 04 (quatro) anos demonstrou que promoveu 

todas as diligências possíveis com o fito de localizar o atual paradeiro da 

devedora. Em razão das tentativas de citação da executada restarem 

infrutíferas, não houve outra alternativa senão a citação editalícia e, ante a 

inércia da devedora foi-lhe nomeada curadora especial na pessoa da 

Defensora Pública que atua nesta vara. Quanto aos requisitos para a 

validade da citação por edital, vê-se que foi cumprido o disposto no artigo 

257 do CPC, aliado ao fato da credora ser beneficiária da Justiça Gratuita. 

In casu, a curadora especial, diante da ausência de informações sobre a 

parte que defende, possui a faculdade de apresentar peça de defesa por 

negativa geral, nos termos do que dispõe o parágrafo único, do art. 341 do 

CPC: “Art. 341. (...) Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada 

dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao 

curador especial.” Opor exceção de pré-executividade sem impugnar 

especificamente o que poderia, em tese, desconstituir ou não a execução, 

configura ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, pois da narração dos fatos 

não se vislumbra decorrer logicamente a conclusão, o que enseja o 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC. 

No tocante a aplicação dos juros, as arguições da curadora nomeada não 

merecem prosperar, vez que a incidência se inicia da data dos 

respectivos vencimentos, e não da citação, nos termos do artigo 397, 

caput, do Código Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, 

no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Sobre o tema, 

a jurisprudência tem entendido: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. DUPLICATAS. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA QUE NÃO SE DÁ 

COM A CITAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, MAS SIM COMO 

DECORRÊNCIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA 

REPRESENTADA PELO TÍTULO QUANDO JÁ, ENTÃO, EXEQUIVEL. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME (Apelação Cível Nº 

70071813489, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 08/03/2017)”. 

Dessa forma, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o 

prosseguimento da execução. Deixo de condenar a executada ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez que incabíveis à espécie. 

Quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deixo 

para apreciá-lo após a comprovação da hipossuficiência da parte 

devedora, quando do seu eventual comparecimento nos autos. Intime a 

credora para promover o regular andamento do feito, indicando bens 

passíveis de penhora e juntando, inclusive o demonstrativo de débito 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis, 10 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009947-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA AMARAL MELLO DOS PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1009947-45.2018.8.11.0003) Vistos etc. Tendo em vista o 

pedido contraposto/reconvenção apresentado junto com a defesa (Id. 

17853059 – Pág. 11), 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, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013416-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1013416-02.2018.8.11.0003) Vistos etc. Considerando a 

decisão proferida pelo Ministro ASSUSETE MAGALHÃES, da Primeira 

Seção de Direito Civil do STJ, nos autos dos Recursos Especiais nº 

1525174/RS e nº 1525131/RS, respectivamente, que originou o 

Tema/Repetitivo nº 954, e considerando ainda que os fatos narrados nos 

autos se enquadram na questão submetida ao julgamento do recurso 

acima, determino a suspensão do andamento do feito até decisão de 

mérito dos referidos recursos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 10 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000500-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA REGINA SOUZA DE MORAES (EXECUTADO)

N R S DE MORAES E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000500-04.2016.8.11.0003 Vistos etc. O exequente 

requer a penhora on line, em conta corrente da executada, para garantia 

da execução, vez que não houve pagamento do débito. O credor limita-se 

em requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de 

dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos ou instituições 

financeiras em nome dos devedores. Registra-se, a princípio, que a partir 

de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 

2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 

13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de 

autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de 

ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena 

de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Em que pese o 

magistrado não utilizar-se dos sistemas colocados à disposição do juízo 

para localizar bens do devedor, de forma indevida, o sistema, 

automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em toda e 

qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao devedor; ou 

seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem as contas 

bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, assim, o 

bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, considerando 

que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata do montante 

excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova lei de abuso 

de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos 

financeiros, vez que o próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após 

sua efetivação, não podendo o magistrado ser alcançado por eventual 

abuso que não cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o 

sistema não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as 

contas existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito 

mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In 

casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado no Id. 26167213. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

10 de fevereiro de 2.020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008268-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.D.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS 

INDUSTRIAIS LTDA (EXECUTADO)

MARCELO GEOVANI MACIEL (EXECUTADO)

CLEVER RICIERI MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1008268-10.2018.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 - A exequente 

requer a penhora on line, em conta corrente dos executados, sob o 

argumento da incidência das disposições contidas nos artigos 835, I, § 2º, 

e 854, do CPC. A credora limita-se em requerer, de forma genérica, a 

penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em 

contas de depósitos ou instituições financeiras em nome dos devedores. 

Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei 

nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de 

abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na 

prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o 

sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em 

toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao 

devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem 

as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, 

assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, 

considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata 

do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova 

lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora 

eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o 

bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser 

alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não 

concorreu. Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que 

efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o 

que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência 

do excesso de penhora. In casu, flagrante a inconstitucionalidade da 

norma por ferir a garantia fundamental do princípio da legalidade, em seu 

aspecto material, estando a exigir uma rápida manifestação do STF. Na 

prática diária, onde o magistrado é responsável pela condução de milhares 

de processos, nem sempre é rapidamente visualizado e corrigido o 

exagero desnecessário de tais gravames. Dessa forma, indefiro o pedido 

de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 

24638901, assim, intime o autor para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. 2.0 – Consoante o cálculo 

atualizado da planilha de débito (Id. 24638904), proceda as inclusões dos 

nomes dos executados citados nos cadastros de inadimplentes, nos 

termos do artigo 782, §3º, do CPC, com a utilização do Sistema 

SERASAJUD. 3.0 – Com relação ao pedido de penhora on line sobre os 

bens móveis indicados (Id. 24638901), indefiro, por ora, ante a 

fundamentação exarada no “item 1.0” desta decisão, assim, intime a 

autora para que se manifeste aos autos sobre qual veículo quer promover 

a penhora, bem como acostar no presente feito a “tabela FIPE” do bem 

móvel pretendido, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis – MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006720-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL SUCCAO E SOLOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASTEROIDE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS BARBOSA OAB - GO21053 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006720-13.2019.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, observa-se que a peça contestatória e o documento constante 

no Id. 24127549, foram protocolados de forma sigilosa. Em regra os atos 

processuais são públicos, conforme dispõe o art. 189 do Código de 

Processo Civil, contudo, não há óbice para determinar a tramitação do feito 

em segredo de justiça quando houver necessidade. Vejamos: Art. 189. Os 

atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os 

processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem 

sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em 

que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - 

que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta 

arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja 

comprovada perante o juízo. Desse modo, considerando o teor dos fatos 

alegados na inicial entendo não prosperar os autos sob o manto do 

segredo de justiça, visto que a matéria não se insere nas hipóteses 

elencadas no artigo supra mencionado. Deste modo, em consagração ao 

princípio da publicidade, de envergadura constitucional em razão dos arts. 

5º, inc. LX, e 93, inc. IX da Constituição Federal, o segredo de justiça não 

é aplicável ao caso em comento, por manifesta ausência de interesse 
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social ou público, bem como, de fatos que violem a intimidade das partes, 

porquanto questiona-se tão somente questões de natureza patrimonial. 

Intime a parte autora para apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1013408-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES ALVES DE MACEDO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON PAULO HEIN GARCIA (REU)

MILENE MORENO FERRO HEIN (REU)

ILSE HEIN GARCIA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013408-88.2019.8.11.0003. Vistos etc. O autor 

pleiteia a concessão liminar visando a desocupação pelos réus, do imóvel, 

objeto de contrato de locação firmado entre as partes. 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. No caso em exame, o autor alega que o contrato de locação foi 

firmado entre as partes, ficou como fiadores Milene Moreno Ferro Hein e 

Robson Paulo Hein Garcia. Aduz, que a locatária e seus fiadores não vem 

cumprindo com o contrato, restando em débito no importe de R$ 13.568,55 

(treze mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco reais). 

DECIDO. O instituto da tutela antecipada é um instrumento de ação do 

Poder Judiciário, apto a efetivar, de modo célere e eficaz, a própria 

pretensão deduzida em juízo ou seus efeitos. Por ser medida 

característica da ação de conhecimento, de cunho satisfativo, a meu 

sentir, é plenamente possível que ela seja concedida nas ações de 

despejo, após a nova redação do art. 59, da Lei do Inquilinato, que 

estabelece o rito ordinário para esse tipo de demanda. É possível a 

concessão deste pleito de urgência, desde que o caso em apreço não se 

enquadre nas hipóteses elencadas pelo referido dispositivo e desde que 

haja os seus requisitos autorizadores (probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo). Ou seja, havendo uma 

situação não regulamentada no art. 59, §1º, da Lei 8245/91, tem-se 

admitido a antecipação dos efeitos da tutela, se preenchidos os requisitos 

inerentes ao seu deferimento. Ora, observa-se que o requerido não paga 

os alugueres desde novembro de 2016, bem como não demonstra 

interesse na sua negociação, embora notificado para tanto. A redação 

dada ao artigo 59, da Lei do Inquilinato, pela Lei nº 12.112, de 09 de 

dezembro de 2009, assim estabelece: “Art. 59... § 1º. Conceder-se-á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo.” (grifei) Registra-se, também, que a possibilidade de 

irreversibilidade da medida não pode ser entendida como obstáculo 

máximo à sua autorização, mormente quando há a prestação de caução 

equivalente aos 03 (três) meses de aluguéis, exigida pelo ordenamento 

jurídico vigente. Ainda, tem-se o respaldo da jurisprudência. Veja: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. 

AFASTADA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADA COM COBRANÇA. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA 

LIMINAR DE DESPEJO. REQUISITOS DO ARTIGO 59, § 1º, IX, DA LEI 

N.8.245/91 PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE A TRÊS MESES 

DE ALUGUEL. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Nas ações de despejo cumulada com cobrança 

de encargos em contrato de locação de imóvel vigorando por prazo 

indeterminado e com fundamento exclusivo na inadimplência do 

réu/locatário, não há necessidade da notificação premonitória do 

réu/locatário para a concessão de liminar de desocupação do imóvel 

locado. Não obstante o valor ajustado entre as partes, a ocorrência do 

inadimplemento, preenchidos os requisitos do artigo 59, § 1º,IX, da Lei n. 

8.245/91, autoriza o deferimento de liminar para a desocupação do imóvel, 

desde que haja prestação da caução relativa a três meses do valor do 

aluguel, facultando-se ao locatário, ainda, que efetue depósito judicial que 

contemple a totalidade dos valores devidos, conforme dispõe o artigo 59, § 

3º, da Lei n. 8.245/91. (TJMS, AI 14003971120168120000, Relator Des. 

Sérgio Fernandes Martins, 1ª Câmara Cível, julg. 01.03.2016, publ. 

08.03.2016)”. Portanto, o caráter irreversível da medida não constitui 

obstáculo ao seu deferimento, eis que a apresentação de caução 

assegura o direito do demandado, no que concerne ao retorno da situação 

ao estado anterior, em caso de o requerente não ter razão final. Estando, 

pois, presentes probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, há que se conceder a tutela requerida. 

Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a tutela 

provisória de urgência, mediante a prestação da caução equivalente aos 

três meses de aluguéis. Decreto o despejo do réu, devendo o mesmo 

desocupar o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumprida a liminar, 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. 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. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1000893-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVALDO SIQUEIRA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000893-55.2018.8.11.0003. Ação de Liquidação de 

Sentença Exequente: Elisvaldo Siqueira Benevides Executada: Ympactus 

Comercial S.A Vistos etc. ELISVALDO SIQUEIRA BENEVIDES, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL S.A, também qualificada 

no processo. O exequente aduz que em meados de maio de 2013 adquiriu 

04 contas/kits da executada, efetuando o pagamento de R$ 2.703,00 em 

cada, mais o valor de R$ 102,00 para adesão. Pretende com a execução 

obter a restituição do montante investido. Argumenta que recebeu em 

torno de R$ 5.000,00, havendo apenas a comprovação do importe de R$ 
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1.425,82, descrito na Cédula C emitida pela devedora. Aduz que os 

valores são devidos conforme o disposto na sentença proferida na Ação 

Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o Juízo 

da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. Juntou documentos. 

Citada a executada deixou decorrer o prazo in albis. O credor informou 

que em razão do decurso do tempo não possui os documentos de 

aquisição e seu respectivo comprovante de pagamento. Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. O exequente pleiteia a 

liquidação da sentença proferida na ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

que declarou a nulidade dos contratos firmados entre os divulgadores e a 

empresa executada, e dentre outras questões estabeleceu que: “(...) B) 

com amparo no art. 182 do Código Civil e como consequência da nulidade 

dos negócios jurídicos determinada no item A, determinar o 

restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam 

antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. 

a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os divulgadores 

AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e 

a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a 

todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas 

VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados nos 

itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus Comercial 

Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, mas caso 

as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídas 

deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção US$28,90 

para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os divulgadores 

AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos divulgadores 

AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. deverá 

deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer das 

bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) É cabível a liquidação da sentença proferida em 

Ação Civil Pública para comprovação do vínculo contratual existente entre 

as partes, bem como para apuração dos valores eventualmente devidos, 

nos termos da condenação imposta à parte devedora. Para apuração de 

tais valores em sede de liquidação de sentença, deverá ser observada as 

regras de distribuição do ônus probatório, prevista no artigo 373, I e II, do 

CPC, competindo ao exequente provar os fatos constitutivos de seu direito 

e a executada provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da exequente. Sendo que a ocorrência da revelia não acarretará, 

obrigatoriamente, a procedência dos pedidos, pois pertinente a apuração 

das provas produzidas pela parte autora com o julgamento do feito 

amoldado à legislação vigente, já que relativa a presunção de veracidade 

dos fatos narrados na inicial, cabendo ao julgador examinar e avaliar os 

fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nas provas juntadas pelo 

próprio demandante, julgar a causa em seu desfavor. Com efeito, "a 

presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, 

tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do 

Magistrado" (STJ, AgInt no AREsp 1.079.634, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, DJe 27-10-2017) No caso dos autos, a executada não atendeu 

ao comando judicial, embora devidamente citada. O exequente comprovou 

o vínculo havido entre as partes, com a apresentação da Cédula C emitida 

pela executada (Num. 11738121 - Pág. 1), apesar de não constar a data 

exata que ocorreu o ingresso na rede “telexfree”. O credor pleiteia o 

ressarcimento do valor que investiu para aderir ao negócio da empresa 

executada, que perfaz o importe de R$ 12.748,32. Entretanto, não trouxe 

qualquer documento comprobatório do efetivo pagamento, sob o 

argumento que se perdeu em razão do decurso do tempo. A sentença 

exequenda prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco/AC, declarou nulo todos os contratos firmados entre os 

divulgadores e a empresa executada, determinando o restabelecimento 

das partes ao estado em que se encontravam antes, e com isso o 

reembolso dos valores pagos pelos divulgadores quando de sua adesão à 

rede Telexfree, desde que devidamente comprovados. In casu, o 

exequente não comprovou que desembolsou a quantia descrita na 

exordial em favor da executada, não fazendo jus a restituição pretendida. 

A condição para a comprovação do prejuízo alegado é a demonstração do 

efetivo pagamento dos boletos para adesão a Rede Telexfree, que sem os 

quais não há como apurar o quantum devido pela executada. Esse 

entendimento está respaldado pela jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

TELEXFREE. DEVOLUÇÃO DE VALORES INVESTIDOS. NECESSIDADE DE 

PROVA DO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. O 

acolhimento da pretensão não dispensa a demonstração de elementos 

mínimos de convencimento da existência do fato alegado. Nenhum 

documento veio aos autos como forma de demonstrar ter a autora 

investido com divulgadora da empresa TELEXFREE. Observação à regra 

do artigo 373, I, do CPC/15. Ausente isso, deve a sentença de 

improcedência ser mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70079971032, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

21/02/2019).” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. GOLPE DA TELEXFREE. 

Ausência de prova da contratação e do aporte de valores pelo 

demandante. A incidência do CDC não exime a parte autora de comprovar 

minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se 

desincumbiu. Revelia. A presunção de veracidade dos fatos não 

contestados é relativa e não absoluta. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078375086, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 

30/08/2018).” Ex positis, julgo improcedente os pedidos da inicial. Condeno 

o credor ao pagamento das custas processuais. Entretanto, suspendo 

sua cobrança vez que é beneficiária da justiça gratuita. Deixo de 

condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios ante a revelia da 

executada. Transitada em julgado, remeta os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 10 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002098-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA FAUSTINO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1002098-22.2018.8.11.0003) Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais Requerente: 

Silvania Faustino Silva Requerida: Claro S/A Vistos etc. SILVANIA 

FAUSTINO SILVA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em face de CLARO S/A, também qualificada no 

processo. As partes entabularam acordo na audiência de conciliação, o 

qual fora homologado e suspenso o andamento do feito até o seu integral 

cumprimento (Id. 22281159). A parte ré acostou aos autos os documentos 

comprobatórios do integral cumprimento da avença citada (Id. 22858583). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se 

que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, vez que restou 

devidamente cumprido (Id. 22858583). Ex Positis, visto que já fora 

homologado outrora o acordo entre as partes, julgo extinto o processo 

com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Encaminhe os autos a 

contadoria para apuração do valor das custas remanescentes, que serão 

suportadas pela ré. Honorários advocatícios na forma pactuada. 

Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelos 

litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações 
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necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012505-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1012505-87.2018.8.11.0003) Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Danos Morais Requerente: José Alves da Mata 

Requerida: Tim Celular S/A Vistos etc. JOSÉ ALVES DA MATA, qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS contra TIM CELULAR S/A, também qualificada 

no processo. As partes noticiam a realização de acordo e requerem a sua 

homologação para o efetivo cumprimento e após a extinção do feito (Id. 

25896134). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio (Ids. 

26241155 e 27148013). Ex Positis, homologo o acordo firmado entre os 

litigantes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos 

do ajuste faz parte integrante desta decisão. Deixo de determinar a 

extinção do feito vez que já consta uma decisão com prestação 

jurisdicional formalizada (Id. 25682956). Custas e Honorários advocatícios 

na forma pactuada. Decorrido o prazo recursal, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C Rondonópolis – MT, 

10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1005075-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA MARCHETT (REU)

SERGIO JOAO MARCHETT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005075-55.2016.8.11.0003. Ação de Desapropriação 

Autora: Concessionária Rota do Oeste S.A Réus: Sérgio João Marchett e 

Maria Luiz Marchett Vistos etc. CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO em 

face de SÉRGIO JOÃO MARCHETT E MARIA LUIZ MARCHETT, também 

qualificada no processo. No curso do processo as partes noticiam a 

realização de acordo e requerem a sua homologação e a consequente 

extinção do feito (Num. 27108774). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes 

põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória, nos termos do artigo 

515, II, do CPC. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste 

faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas já recolhidas e honorários 

advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

10 de fevereiro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1005074-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO JOAO MARCHETT (REU)

MARIA LUIZA MARCHETT (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005074-70.2016.8.11.0003. Ação de Desapropriação 

Autora: Concessionária Rota do Oeste S.A Réus: Sérgio João Marchett e 

Maria Luiz Marchett Vistos etc. CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO em 

face de SÉRGIO JOÃO MARCHETT E MARIA LUIZ MARCHETT, também 

qualificada no processo. No curso do processo as partes noticiam a 

realização de acordo e requerem a sua homologação e a consequente 

extinção do feito (Num. 27112926). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes 

põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória, nos termos do artigo 

515, II, do CPC. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste 

faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas já recolhidas e honorários 

advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

10 de fevereiro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002875-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STECAR AMERICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA CRISTINA DE LIMA PARISI BENELLI OAB - SP90224 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LAERTE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

PAULO LAERTE DE OLIVEIRA OAB - MT3568/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002875-41.2017.8.11.0003 Ação Cominatória de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Danos Morais e 

Materiais e Multa Diária Astreintes Requerente: Stecar América LTDA 

Requerido: Paulo Laerte de Oliveira Vistos etc. STECAR AMÉRICA LTDA, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C 

DANOS MORAIS E MATERIAIS E MULTA DIÁRIA ASTREINTES contra 

PAULO LAERTE DE OLIVEIRA, também qualificado no processo, 

objetivando compelir o requerido a efetuar a transferência do automotor 

descrito na inicial, bem como ao ressarcimento de alegados danos 

sofridos. A autora alega que, vendeu para o requerido um veículo marca 

GranCherokee, Placa FSO 8830, Renavam 202828, Cor Vermelho Cereja, 

Ano/Modelo 2014, Diesel, em 20 de maio de 2014, no valor de R$ 

233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais). Aduz que o pagamento se 

deu da seguinte forma: R$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais) 

através de transferência bancária, e R$ 209.700,00 (duzentos e nove mil 

e setecentos reais) pagos através de financiamento bancário. Argui que, 

insatisfeito com o automóvel, o requerido propôs a rescisão da relação 

comercial, com a devolução da quantia paga pela aquisição do bem, 

devolvendo em contra partida o veículo para a requerente, a qual 

concordou com o distrato e aditamento, que foi realizado em 27.12.2015. 

Sustenta que ficou pactuado entre as partes que a requerente iria restituir 

ao demandado a importância de R$ 70.330,19 (setenta mil trezentos e 

trinta reais e dezenove centavos) a título de indenização por perdas e 

danos, seguro corretagem, emplacamento e transporte; e a quitação do 

financiamento de crédito junto a instituição financeira, no valor de R$ 

189.556,73 (cento e oitenta e nove mil quinhentos e cinquenta e seis reais 

e setenta e três centavos), perfazendo um total de R$ 259.566,73 

(duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e 
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setenta e três centavos) o que restou devidamente cumprido. Segue 

narrando que, após a quitação do distrato, providenciou o envio do 

documento do veículo para o requerido formalizar a transferência, no 

entanto este não concordou com o valor de R$ 259.566,73, inserido no 

certificado de registro do veículo. Diz que, ante a discordância do réu em 

relação ao valor apontado no CRV, providenciou junto ao órgão 

competente uma 2ª via do respectivo certificado, fazendo constar o valor 

de R$ 233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais), valor este originário 

da compra inicial do veículo, sendo enviada a documentação para que o 

requerido assinasse e formalizasse a transferência do automotor. Diz que 

o veículo encontra-se em sua posse e até o momento o demandado não 

cumpriu com o distrato, no sentido de efetuar a transferência do bem, 

mesmo sendo notificado extrajudicialmente para que procedesse a 

regularização. Afirma que todas as tentativas amigáveis para a solução 

dos problemas restaram infrutíferas. Requer a procedência do pedido 

inicial. Juntou documentos. O pedido de tutela de urgência foi indeferido 

(Id. 9062862). O demandado apresentou defesa (Id. 9725419). No mérito, 

em longo e arrazoado, afirma a que a rescisão do contrato ocorreu ante 

os inúmeros defeitos que o veículo apresentava. Alega que após a 

assinatura do distrato, foi encaminhado a autorização para transferência 

de propriedade do veículo, no entanto houve o preenchimento de forma 

indevida no valor de R$ R$ 259.566,73 (duzentos e cinquenta e nove mil, 

quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos); que 

notificou a autora para que lhe fosse enviado a 2ª via do documento com o 

valor devidamente retificado, ou seja, R$ 233.000,00 (duzentos e trinta e 

três mil reais). Diz que, quando do envio do documento notou que não se 

tratava de uma 2ª via, mas sim da primeira via com o valor rasurado. 

Sustenta que notificou novamente a autora em 04.08.2017, comunicando o 

corrido, bem como informando que não seria coautor em adulteração de 

documento público, requerendo novamente o envio de novo documento 

para assinatura. Argui a má fé da autora, na tentativa de fraude e 

adulteração do documento de transferência do veículo. Requer a 

improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. O requerido 

valendo-se da faculdade prevista no CPC, apresentou reconvenção 

visando obter o ressarcimento dos alegados danos sofridos. O pedido de 

tutela de urgência formulado pelo requerido, para que fosse determinado 

que a autora/reconvinda requeresse junto ao DETRAN/SP, a emissão da 2ª 

via do recibo de transferência, foi deferido parcialmente para que a 

requerente comprovasse nos autos a emissão do documento junto ao 

órgão competente. Tréplica (Id. 11623249). A autora informa que não 

possui poderes para solicitar junto ao DETRAN/SP a eventual emissão de 

2ª via de documentação, pois não possui a propriedade do bem (Id. 

11623249 – página 07). Intimados a especificarem provas, as partes 

pleitearam pela produção de prova por meio de depoimento pessoal das 

partes e oitiva de testemunhas. Na audiência de instrução foi colhido o 

depoimento pessoal das partes, com a oitiva de uma testemunha arrolada 

(Id. 19736300). Razões finais orais. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se que restou 

incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes, porquanto 

houve a alienação do veículo descrito na inicial pela autora ao requerido, 

porém após o contrato de distrato não houve a transferência do bem para 

o nome da autora. O contrato de distrato firmado entre as partes (Id. 

6817705), dispõe em sua clausula 7ª, paragrafo único, que, “após a 

quitação do financiamento junto a instituição bancária Banco do Brasil S/A 

pela primeira distratante, o segundo distratante compromete-se a outorgar 

o domínio definitivo do veículo em questão a CONCESSIONÁRIA STECAR 

AMÉRICA LTDA, inclusive entregando toda e qualquer documentação para 

regularização do direito de propriedade definitiva do veículo, placa 

NOS-8830.” A testemunha MARCELO CESSERO BEKCIVANYI, inquirido no 

Id. 19736300, é categórico ao afirmar que: “que participou do distrato entre 

a Stecar e Paulo Laerte de Oliveira; na época foi feito o pagamento 

referente a uma indenização que o doutor estava pleiteando e também da 

quitação do valor devido ao Banco, então a somatória desses valores foi o 

que foi preenchido no recibo de compra e venda do automóvel; que toda 

negociação foi feita por telefone; quem faz a solicitação de 2ª via é o 

proprietário do automóvel, nenhuma outra pessoa pode solicitar o 

documento, principalmente de transferência de compra e venda; que o 

requerido foi orientado nesse sentido; que o veículo encontra-se guardado 

em um local em uma das empresas do grupo todos esses anos; que 

apareceram várias pessoas interessadas no automóvel, mas que não 

poderiam colocar o veículo a venda; que tentou entrar em contato com o 

Sr. Paulo, mas ou estava viajando ou a secretária não conseguia 

localizá-lo; que a única obrigação do Sr. Paulo era efetuar a transferência 

do veículo para a Stecar...” (grifei) Do conjunto probatório dos autos, 

melhor sorte não possui o demandado, pois restou satisfatoriamente 

comprovado que ele adquiriu o automóvel objeto da lide, e não cumpriu 

com o contrato de distrato, no sentido de efetuar a transferência da 

titularidade junto ao DETRAN. Como o requerido 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 da autora de exigir o cumprimento do contrato, visto 

que vem sendo atingida com a conduta omissiva do requerido, eis que se 

encontra impossibilitada de vender o veículo, e ainda arcando com custos, 

vez que o veículo encontra-se parado, tudo isso devido à falta de 

transferência do automotor. Registra-se que as ações cominatórias têm 

como escopo a satisfação de uma obrigação de fazer ou não fazer 

assumida e não cumprida, sendo certo que, no bojo de tais demandas, 

pode o julgador arbitrar multa pelo atraso no cumprimento da obrigação 

independentemente de previsão contratual ou mesmo de pedido expresso 

da parte autora, conforme elucida o art. 461, §5º, do CPC: "Art. 461. Na 

ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente 

o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático 

equivalente ao do adimplemento. (...) §5º. Para a efetivação da tutela 

específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, 

de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como 

a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção 

de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade 

nociva, se necessário com requisição de força policial. O objetivo do 

julgador ao fixar as astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa 

arbitrada, mas, sim, garantir a efetividade do processo, compelindo o 

devedor a cumprir com a obrigação por ele assumida, fazendo-o desistir 

do descumprimento voluntário de sua obrigação. A propósito, vale conferir 

os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: 

"Imposição de multa por tempo de atraso. A norma, com a nova redação 

dada pela L 104444/02, autoriza o juiz a impor multa por tempo de atraso, 

para que se faça cumprir a determinação do magistrado no sentido de 

tornar efetiva a tutela concedida. É mais uma alternativa para a efetividade 

do processo, com natureza jurídica de execução indireta". (in Código de 

Processo Civil Comentado, 7. ed., SP: Revista dos Tribunais, 2003, p. 783) 

No mesmo sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de 

Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

TRATAMENTO DE SAÚDE E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A 

NECESSITADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. 

INADIMPLEMENTO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. 

INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. (...) 2. A função das astreintes é 

vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a 

partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância. 3. In casu, consoante 

se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no 

fornecimento de medicamento a pessoa portadora de cirrose biliar 

primária, cuja imposição das astreintes objetiva assegurar o cumprimento 

da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde. 4. 

Consoante entendimento consolidado neste Tribunal, em se tratando de 

obrigação de fazer, é permitido ao juízo da execução, de ofício ou a 

requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, 

mesmo que seja contra a Fazenda Pública." (STJ - Resp. 715974/RS, Rel. 

Min. Luiz Fux,) Constitui ônus da autora da ação demonstrar as ao 

requerido ré cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os 

elementos que possam desconstituir a proposição formulada pela 

demandante. Moacyr Amaral dos Santos, com base em CHIOVENDA, 

apresenta duas normas básicas sobre a distribuição da prova, a saber: 

"1ª) Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer os elementos de 

prova das alegações que fizer. Ao autor cabe a prova dos fatos dos 

quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos fatos que, de modo direto ou 

indireto, atestam a inexistência daqueles (prova contrária, contraprova). O 

Ônus da prova incumbe ei qui dicit. 2ª) Compete, em regra, ao autor a 

prova do fato constitutivo e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo. Essa regra reafirma a anterior, quanto ao autor, e atribui o 

ônus da prova ao réu que se defende por meio de exceção, no sentido 

amplo. Reus in excipiendo fit actor" ('Primeiras Linhas de Direito 

Processual CIVIL', II/343-345 e 347). Seguindo essa linha de raciocínio, 

vê-se, na situação em exame, que o req uerido não providenciou a 
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transferência do automotor junto ao Departamento de Trânsito e nesse 

lapso temporal, a demandante não conseguiu efetuar a venda do veículo. 

Sobre o tema, merece transcrição, por adequar-se à espécie, a seguinte 

lição jurisprudencial: "A repartição do ônus probatório, na ação monitória, 

não foge à regra do art. 333, I e II, CPC, incumbindo ao autor a prova do 

fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do 

TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, 

in ALEXANDRE DE PAULA, "CÓDIGO de Processo CIVIL Anotado", edit. 

Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 1611). Assim, havendo desídia 

de um dos contratantes, impõe-se a responsabilidade objetiva de 

indenizar, decorrente do risco assumido no contrato, independentemente 

de perquirição da culpa, já que esta é presumida, somente admitindo 

exclusão nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, que não se 

configurou nos autos. Portanto, o descumprimento do contrato pelo 

requerido e a não transferência do veículo junto ao DETRAN gerou toda a 

sorte de infortúnios a autora, que se viu obrigada a percorrer verdadeira 

via crusis para resolver o problema, sem sucesso. Ex positis, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. 

Determino que o requerido transfira o veículo GranCherokee, Placa FSO 

8830, Renavam 202828, Cor Vermelho Cereja, Ano/Modelo 2014, para a 

empresa autora no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em 

julgado desta decisão. Para o caso de descumprimento da medida, fixo 

multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). No que pertine aos 

danos materiais, estes deverão ser apurados em liquidação de sentença, 

devendo a autora fazer prova sumária dos alegados danos sofridos. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas dos 

requeridos, bem como da autora, evitando-se o enriquecimento sem 

causa, condeno o demandado, a pagar a requerente, a título de 

ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 

10.000,00 (dez 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, o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Pelas mesmas 

razões julgo improcedente a reconvenção manejada pelo requerido. 

Condeno-o no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes a favor do advogado da autora/reconvinda, em verba 

que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, 

pela atuação em ambos os processos, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009050-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUAN CARLOS ARAUJO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009050-80.2019.8.11.0003 Vistos etc. 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra RUAN 

CARLOS ARAÚJO DE SOUZA, também qualificado no processo, 

objetivando a busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. 

Liminar deferida no Id. 23242996. Após, o banco autor pleiteia pela 

desistência da ação, com sua consequente extinção (Id. 24154864). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Observa-se dos autos, que a citação do demandado não foi realizada. 

Assim, é possível o autor desistir do pedido, sem prévia anuência da parte 

ex adversa, eis que não citado para integrar a lide. Ex positis, deixo de 

resolver o mérito da demanda, e homologo o pedido de desistência da 

ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Revogo a liminar 

deferida. Sem verba honorária vez que a demandada não constituiu 

advogado nos autos. Determino a baixa junto ao sistema Renajud do 

veículo placa QCZ 4830 (Id. 23729616). Com o transito em julgado, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 10 

de fevereiro de 2020 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001740-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CAMILO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1001740-57.2018.8.11.0003) Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Alex 

Camilo Fernandes Requerida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A Vistos etc. ALEX CAMILO FERNANDES, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também qualificada no processo, 

visando obter a declaração de inexistência de dívida. O autor aduz ser 

consumidor da ré, identificado pela Unidade Consumidora nº 6/107822-9. 

Diz que ao realizar compras no comércio local, foi surpreendido com a 

notícia de que seu nome figurava no rol dos maus pagadores a pedido da 

demandada, ante o contrato n° 0000107822201704, com vencimento em 

09.06.2017, no valor de R$ 257,26 (duzentos e cinquenta e sete reais e 

vinte e seis centavos), contudo efetuou o pagamento no prazo estipulado. 

Invoca a proteção da tutela jurisdicional para a declaração da inexistência 

da dívida, bem como ressarcimento dos danos descritos na inicial. Requer 

a procedência do pleito inicial. Juntou documentos. O pedido de 

antecipação de tutela foi deferido (Id. 14405882). Citada, a ré apresentou 

defesa (Id. 14824719). Aduz que o débito citado não fora adimplido na 

data do vencimento, ficando assim em mora, gerando a negativação. Argui 

a inexistência de comprovação do dano moral sofrido, visto que não agiu 

com negligência e sim no exercício regular de seu direito. Requer a 

improcedência do pedido inicial. Juntou documentos posteriores. Tréplica 

(Id. 16667247). Instados as especificarem as provas que pretendiam 

produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 

18180046 e 18212729). O feito fora convertido em diligência, o qual fora 

determinado que o autor e a ré trouxessem faturas e extratos pagos dos 

respectivos meses correspondentes (Id. 23698818). 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. A lide tem por 

objeto a declaração de inexistência de débito e pedido indenizatório, em 

face de dano moral advindo do apontamento do nome do autor no rol dos 

inadimplentes. É fato incontroverso que o autor teve seu nome negativado 

pela demandada (Id. 12205746), em razão de dívida oriunda do contrato 

sob o nº 0000107822201704, com vencimento em 09.06.2017, no valor de 
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R$ 257,26 (duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), 

sob o argumento da não quitação. No caso em tela, compulsando os autos 

em epígrafe, vislumbra-se que a fatura do mês de 28.04.2017, fora 

adimplida em 18.05.2017, isto é, a inscrição do nome do autor no rol dos 

maus pagadores afigura-se injustificável, vez que o débito encontrava-se 

quitado (Id. 24102952). Ainda cumpre salientar, que mesmo isento do 

pagamento, a demandada negativou o nome do seu cliente, qual se deu no 

dia 09.06.2017, passado bem mais de um mês da quitação. Com base no 

conjunto probatório do presente feito, forçoso é concluir que a razão está 

com o autor, porque não havia motivo plausível para a permanência da 

negativação do seu nome. In casu, a parte ré se mostrou negligente. 

Ressalto que a baixa somente ocorreu mediante ordem judicial (Id. 

14405885), caracterizando a ocorrência do dano moral. Veja: 

“Manutenção de inscrição em cadastro de proteção ao crédito após 

adimplemento da dívida. O prazo razoável para baixa em cadastros de 

maus pagadores é de cinco dias e a permanência injustificada gera dano 

moral presumido. Precedente do STJ. Dano moral identificado. Montante 

arbitrado em patamar razoável e compatível com a ofensa moral. Recurso 

provido. (TJSP - APL 00208480820108260309, Relator Gilson Delgado 

Miranda, 28ª Câmara de Direito Privado, julg. 12.08.2015)” Assim, resta 

incontestável a ofensa ao direito do autor, tendo a demandada agido de 

forma inadequada em manter o nome dele no rol dos inadimplentes. 

Registra-se que o dano moral, independe de prova do efetivo prejuízo 

sofrido, sendo que a negativação noticiada nos autos constitui o que a 

jurisprudência denominou como dano moral puro, haja vista que restam 

evidentes a humilhação, a contrariedade e o dissabor vivenciado pelo 

demandanto em face da conduta da desidiosa da ré. O e. Superior Tribunal 

de Justiça se pronunciou sobre este tema, verbis: "Não tem força a 

argumentação que pretende impor ao devedor que quita a sua dívida o 

dever de solicitar seja cancelado o cadastro negativo. O dispositivo do 

Código de Defesa do Consumidor configura como prática infrativa "Deixar 

de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante de 

cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber 

ser inexata". Quitada a dívida, sabe o credor que não mais é exata a 

anotação que providenciou, cabendo-lhe, imediatamente, cancelá-la." 

(REsp nº 292045, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). O dano moral 

consiste na prática de ato ilícito capaz de acarretar dor no corpo ou no 

campo psicológico. Logo, esses incômodos já estavam sendo suportados 

pelo requerente, só que em menor grau. A simples negativação indevida já 

constitui ato culposo, hábil à indenização por dano moral. No que concerne 

sobre a fixação do dano moral, há de se perquirir a humilhação e, 

consequentemente, o sentimento de desconforto provocado pelo ato, o 

que é inegável na espécie. Segundo o entendimento doutrinário de RUI 

STOCO, são parâmetros para o arbitramento da indenização por dano 

moral, in verbis: "A advertência que se faz é no sentido de que a 

aplicação do dispositivo constante do art. 1.538 ao caso concreto 

encontra dificuldades no momento da subsunção da regra ao fato, 

visando a fixação da verba indenizatória a esse título, tendo em vista a 

unidade do elemento causal e a duplicidade de seus efeitos, com 

repercussão de natureza patrimonial e moral". "Por isso é que essa 

fixação depende da apreciação de cada caso e as circunstâncias que o 

envolvem, levando-se em consideração os fatos, sua gravidade, 

repercussão, a condição pessoal do autor do ilícito e da vítima; sua 

posição financeira e status social" (Responsabilidade Civil e sua 

Interpretação Jurisprudencial, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, p. 748). Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla 

finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do 

ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, 

por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia estrutural exigida pelo 

instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o 

nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a conduta injurídica, 

procedendo o pedido indenizatório. Ex Positis, e de tudo mais que dos 

autos consta julgo procedente os pedidos constante na inicial. Declaro a 

inexistência do débito sob o contrato n° 0000107822201704, com 

vencimento em 09.06.2017, no valor de R$ 257,26 (duzentos e cinquenta e 

sete reais e vinte e seis centavos. Observando o critério de razoabilidade, 

evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar ao autor, 

a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco 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. Condeno-a, 

ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor indenizatório, 

atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003320-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ANICETO GOMES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE GOMES OAB - 872.504.381-15 (REPRESENTANTE)

HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA OAB - MT18121/O 

(ADVOGADO(A))

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003320-59.2017.8.11.0003 Vistos etc. SUL 

AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, qualificada nos 

autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em fase da 

sentença constante no Id. 26579267, alegando a existência de omissão no 

julgado. De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem 

embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material. Assim, se depreende que o recurso 

aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que 

condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, 

contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 

Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos 

de declaração para a rediscussão da questão, com base no 

inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie 

recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando 

do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de contradição 

ou erro material (artigo 1.022, do CPC). Vê-se que a decisão atacada 

apreciou toda a matéria submetida a julgamento, não estando compelido a 

adotar, como fundamentos, os argumentos expendidos pelo ora 

embargante. Outro não é o entendimento da jurisprudência: “EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - 

IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração se encontra 

vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, 

conforme art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer 

das hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos 

embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e 

decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG 

- ED: 10024097399570003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/03/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ART. 1022 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 

Impossibilidade de reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida 

e sem violação às regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069274728, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” 

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida, 

visando rediscutir questões claramente decididas. Não há nos pontos 

delimitados pelo embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta 

oportunidade, pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos 

declaratórios que, ao invés de reclamarem o deslinde de contradição, o 

preenchimento de omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do 

julgado, na verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram 

devidamente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. 
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A postura adotada pela recorrente, ao opor embargos declaratórios de 

cujos termos não se extrai qualquer razão voltada ao aperfeiçoamento da 

prestação jurisdicional, acarretou injustificável atraso na tramitação do 

processo, a caracterizar manifesto intuito protelatório. Logo, verificado 

que o presente recurso se restringe a criticar o entendimento firmado pela 

julgadora, sem a indicação assimilável de defeito previsto no art. 1.022, do 

Código de Processo Civil, não há o que se declarar em suprimento da 

motivação e da parte dispositiva do julgado. Ex positis, por não vislumbrar 

qualquer omissão a ser sanada, rejeito os embargos de declaração 

interpostos. Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos. 

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005658-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005658-69.2018.8.11.0003 Ação Revisional c/c Consignação 

em Pagamento Requerente: João Maria Ferreira Requerida: Banco Pan 

S/A. Vistos etc. JOÃO MARIA FERREIRA, já qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

em face de BANCO PAN S/A, também qualificado no processo. As partes 

compareceram aos autos para noticiar a realização de acordo e pleiteiam 

a consequente extinção do processo (Id. 28101430). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado 

entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento 

da avença comportará a execução da sentença homologatória. Ex positis, 

homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma 

pactuada. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000777-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANAVIA DE FRANCA DOURADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000777-49.2018.8.11.0003 Ação Regressiva de 

Ressarcimento Autor: Sul America Companhia Nacional de Seguros Ré: 

Fanavia de Franca Dourado Vistos etc. SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO contra FANAVIA DE FRANCA 

DOURADO, também qualificada no processo, visando obter a tutela 

descrita na inicial. Compulsando os autos, vê-se que o próprio requerente 

informa a existência de outro processo (1000679-64.2018.8.11.0003) que 

tramita perante o juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca, no qual o 

autor busca a condenação da requerida no pagamento da quantia 

apontada na inicial, com o mesmo fim perseguido nesta demanda. Citada, a 

requerida não apresentou defesa nestes autos. Ato contínuo, a própria 

parte autora informou este juízo da existência de demanda idêntica que 

fora ajuizada anteriormente a esta, requerendo, portanto, a extinção da 

presente ação sem a análise do mérito, conforme disposto no artigo 485, 

V do Código de Processo Civil (Id. 22538666). Após, este juízo tomou 

providências para averiguar a veracidade das informações prestadas, 

sendo que foi constatada a existência de processo que tramita perante a 

Segunda Vara Cível desta Comarca, envolvendo as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O mencionado processo 

(1000679-64.2018.8.11.0003) foi despachado em 06/02/2018 por aquele 

juízo, ou seja, antes mesmo da distribuição da presente ação. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Da análise 

dos autos, vê-se que tanto no processo que tramita perante a Segunda 

Vara Cível como nestes autos há o mesmo pedido, causa de pedir e 

também envolve as mesmas partes. Assim, visível a ocorrência da 

litispendência no presente caso, pois o autor pretende repetir a ação que 

se encontra em curso, motivo pelo qual a extinção do feito é medida que 

se impõe. Não há dúvida que havendo identidade de partes, de pedido, e 

de causa de pedir, há impedimento que se proceda nova revisão por meio 

da presente demanda, por se tratar de reprodução de ação anteriormente 

ajuizada. Ora, nos termos do que dispõe o artigo 337, § 1º, do CPC: 

"verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada", bem como, segundo o § 2º do mesmo dispositivo 

legal "uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido", ainda, conforme preceitua o § 

3º "há litispendência quando se repete ação, que está em curso”, e, por 

fim, segundo o § 4º “há coisa julgada quando se repete ação que já foi 

decidida por decisão transitada em julgado." Sobre litispendência, lição de 

Pontes Miranda: "Há litispendência quando está em curso ação cuja 

sentença teria de examinar e decidir quanto à mesma 'quaestiones facti' e 

às mesmas 'questiones iuris'. A reprodução há de ser com as mesmas 

partes, porém sem que se exija que o autor de uma seja o autor da outra, 

e que o réu seja o mesmo réu da outra. (...) A exceção de litispendência 

está ligada ao princípio de que não deve haver duas demandas sobre o 

mesmo objeto, entre as mesmas pessoas. Esse princípio, porque existe, 

dificulta que duas demandas ou mais se estabeleçam, com o risco final da 

contradição das sentenças: se não se operasse essa inibição de dupla 

relação jurídica processual, poderia haver duas sentenças igualmente 

válidas". (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Tomo IV. Rio de 

Janeiro, Forense, 1974, p. 114) Logo, a litispendência ocorre quando se 

repete ação idêntica a outra que já se encontra em andamento, possuindo 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Em vista 

disso, a segunda demanda ajuizada, ou seja, a presente Ação Cautelar 

Inominada com pedido de Medida Liminar Incidental, não pode ter o seu 

regular processamento, sendo impositiva a decretação de sua extinção 

com base no inciso V, do art. 485, do CPC. Nesse sentido, já se 

manifestou o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –LITISPENDÊNCIA – TRÍPLICE IDENTIDADE 

RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 

301, § 2º, do Código de Processo Civil, para identificação da litispendência 

é necessário que exista a tríplice identidade entre as ações, ou seja, entre 

as partes, a causa de pedir e o pedido” (STJ – 3ª Turma – REsp 

1.220.351/ES – Rel. Min. MASSAMI UYEDA – DJe 18/11/11). (Ap 

77409/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – DPVAT - 

LITISPENDÊNCIA - DUPLICIDADE DE AÇÃO - EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE - 

RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Ocorre a litispendência 

quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações 

são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo 

pedido (mediato e imediato). Como a primeira já fora anteriormente 

ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá 

prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito 

(CPC 267 V). (AI 50641/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 

18/09/2015) Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da litispendência e, em consequência, julgo extinto o processo 

nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. Eventuais custas 

remanescentes deverão ser recolhidas pelo exequente, no prazo de 5 

dias. Sem verba honorária vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 

10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009701-83.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ERLAM CEZAR LOPES (EXECUTADO)

WB MECANICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1009701-83.2017.8.11.0003 Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Banco Bradesco S.A. Executados: WB Mecanica 

Ltda - Me e Erlam Cezar Lopes Vistos etc. BANCO BRADESCO S.A., 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL em face de WB MECANICA LTDA - ME e ERLAM CEZAR 

LOPES, também qualificados no processo. As partes noticiam a realização 

de acordo, pleiteiam a sua homologação e consequente extinção do feito 

(Id. 25501892). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, 

sendo que em eventual descumprimento comportará a execução da 

sentença homologatória. Ex positis, homologo o acordo firmado entre os 

litigantes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos 

do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinta a presente 

execução, com julgamento de mérito ex vi do disposto no artigo 924, III, do 

CPC. Oficie ao CRI de Guiratinga/MT para que promova o cancelamento da 

averbação de existência do presente feito na matrícula nº 6.178, 

expedindo-se o necessário. Eventuais custas processuais 

remanescentes deverão ser recolhidas pelos executados, no prazo de 5 

(cinco) dias. Honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000624-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA RAYSA SILVA NERIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000624-79.2019.8.11.0003 Ação: Ação de 

Execução de Título Extrajudicial Exequente: Associação de Moradores do 

Residencial Acácias Executada: Rubia Raysa Silva Vistos etc. 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ACÁCIAS, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL em face de Rubia RAYSA SILVA, também qualificada no 

processo. A exequente informa nos autos que as partes negociaram o 

débito em questão, pleiteando pela desistência do feito (Id. 26836356). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção, não necessitando da anuência da parte contrária, tendo em 

vista que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pela exequente, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos dos artigos 485, inciso VIII e 775, do Código de 

Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar a 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013376-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RK LOGIC INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013376-83.2019.8.11.0003 Vistos etc. RK LOGIC 

INFORMÁTICA – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

PROVISÓRIA contra MAVI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA 

EIRELI, também qualificada no processo. Observa-se no Id. 25529885, a 

decisão judicial proferida em 30 de outubro de 2019, intimando a 

requerente a efetuar o recolhimento das custas/taxas judiciárias, nos 

termos do artigo 290, do CPC. A autora quedou-se inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo para pagamento das custas (Id. 28203288). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção do processo ante a ausência do recolhimento do valor das 

despesas iniciais. O artigo 290, do CPC, prevê 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”. (grifei) Ressalto que além da previsão no ordenamento jurídico 

vigente, a possibilidade de extinção do feito ante a ausência do 

recolhimento das custas vem disciplinada na CNGC/MT, no item 2.14.2.1 - 

“Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria (...)”. 

Percebe-se que a requerente não efetuou o recolhimento das despesas 

iniciais do cartório distribuidor no prazo estipulado, apesar de devidamente 

intimado, na pessoa de seu patrono constituído, descumprindo o comando 

estabelecido no artigo 290, do CPC e pela CNGC/MT. Ex positis, 

considerando a inércia do requerente, que não promoveu os atos 

necessários para o prosseguimento do feito, não promovendo o 

recolhimento das custas iniciais, julgo extinto o processo, com amparo no 

artigo 485, inciso IV e X c/c art. 290, ambos do CPC. Sem custas e sem 

verba honorária uma vez que a angularização não se aperfeiçoou. 

Transitada em julgado remeta os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. Rondonópolis - MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013463-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AOS TRANSPORTADORES - 

ASBRAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO AUGUSTO OAB - MG0160893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALIPIO DA CRUZ (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013463-39.2019.8.11.0003 Vistos etc. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS TRANSPORTADORES - 

ASBRAT, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA contra SÉRGIO ALIPIO DA 

CRUZ, também qualificado no processo. Observa-se no Id. 25618334, a 

decisão judicial proferida em 01 de novembro de 2019, intimando o 

requerente a efetuar o recolhimento das custas/taxas judiciárias, nos 

termos do artigo 290, do CPC. O autor quedou-se inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo para pagamento das custas (Id. 28256605). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção do processo ante a ausência do recolhimento do valor das 

despesas iniciais. O artigo 290, do CPC, prevê 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”. (grifei) Ressalto que além da previsão no ordenamento jurídico 

vigente, a possibilidade de extinção do feito ante a ausência do 

recolhimento das custas vem disciplinada na CNGC/MT, no item 2.14.2.1 - 
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“Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria (...)”. 

Percebe-se que a requerente não efetuou o recolhimento das despesas 

iniciais do cartório distribuidor no prazo estipulado, apesar de devidamente 

intimado, na pessoa de seu patrono constituído, descumprindo o comando 

estabelecido no artigo 290, do CPC e pela CNGC/MT. Ex positis, 

considerando a inércia do requerente, que não promoveu os atos 

necessários para o prosseguimento do feito, não promovendo o 

recolhimento das custas iniciais, julgo extinto o processo, com amparo no 

artigo 485, inciso IV e X c/c art. 290, ambos do CPC. Sem custas e sem 

verba honorária uma vez que a angularização não se aperfeiçoou. 

Transitada em julgado remeta os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. Rondonópolis - MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012089-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012089-85.2019.8.11.0003 Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT Autores: Maria de Paula Vieira Garrido Ré: 

Companhia Excelsior de Seguros Vistos etc. ERIVELTON ALVES DA 

SILVA, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT, também 

qualificada no processo. O autor ingressou com a presente ação, 

pleiteando o recebimento da indenização do seguro DPVAT, em razão das 

lesões sofridas no acidente automobilístico descrito na exordial. Requer a 

procedência do pedido inicial. Juntou documentos. Intimado a emendar a 

inicial, no tocante à juntada do pedido administrativo, a demandante não 

cumpriu o comando judicial. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. O requerente apesar de intimada, na pessoa de seu 

advogado constituído, via DJE, para emendar a inicial, instruindo-a com 

cópia do prévio pedido administrativo de cobrança do Seguro DVAT 

formulado perante a seguradora, não cumpriu tal desiderato. Os artigos 

320, 321, 330, III e IV e 485, I e VI, do Código de Processo Civil, são claros 

quando asseveram: “Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. 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. Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse processual; IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;” A incontroversa 

arguida pelo demandante a justificar o descumprimento da ordem judicial, é 

que inexiste obrigatoriedade do prévio pedido administrativo como requisito 

de condição da ação – interesse de agir. É sabido que o interesse 

processual é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda 

judicial para se alcançar a tutela pretendida - resistida ou insatisfeita - e 

sua utilidade na satisfação dos anseios de quem vêm a juízo. Ensina 

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”. (grifei) Muito 

embora esta magistrada, em processos anteriores da mesma natureza, 

tenha se posicionado acerca da desnecessidade do pedido administrativo 

para o ingresso da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, vê-se que há 

decisão em sentido contrário, proveniente de julgamento de Recurso 

Extraordinário repetitivo, com repercussão geral. Neste caso, há que se 

adotar os entendimentos emanados pelo STF e STJ, até mesmo porque, 

essa é a direção dada pelo CPC em seu art. 927, onde determina que os 

juízes observarão (obrigatóriamente), os precedentes judiciais, que dentre 

outros, estão elencados os acórdãos em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivo. Com as inovações advindas com a 

vigência do Novo Código de Processo Civil, está a formação de 

precedentes judiciais, com o fito de uniformizar as decisões. Daniel 

Amorim Assumpção Neves, ensina o que são os precedentes: 

“Precedente é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como 

fundamento de um outro julgamento que venha a ser posteriormente 

proferido. Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de 

uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão, 

empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriomente 

prolatada será considerada um precedente. (…) Como se pode notar, o 

precedente é objetivo, já que se trata de uma decisão específica que 

venha a ser utilizada como fundamento do decidir em outros processos. 

(..) Isso não significa exigir-se a identidade dos fatos presentes nos 

precedentes, mas uma proximidade suficiente para ensejar a mesma 

solução jurídica.” Nesse sentido, o STF em julgamento de Recurso Especial 

repetitivo nº 631.240-MG, com repercussão geral, firmou o “Tema 350 - 

Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao 

Judiciário, decidindo: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM 

AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento 

administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da 

Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 

segurado.(…) 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 

julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 

administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.(…)” Em razão do 

precendente firmado no Acórdão supra, seus fundamentos tem sido 

utilizado por analogia nos julgamento dos Recursos Extraordinários 

repetitivos que versam acerca do pedido administrativo para recebimento 

do Seguro DPVAT: “Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito 

aptas a ensejarem a necessidade de manifestação judiciária do Estado só 

se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão 

do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho do referido julgado: “A 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a 

presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” 

(RE 839353 / MA - Rel. Min. Luiz Fux)”. Assim, não tendo o autor 

ingressado com pedido prévio diretamente a seguradora, inexiste 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não havendo, 

portanto, interesse de agir porque não houve lide ou direito violado a 

justificar a intervenção do Poder Judiciário. Ressai que ante a existência 

do precedente judicial, os Tribunais Pátrios vem decidindo uniformemente 

sobre a questão: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DE DPVAT. EXIGIBILIDADE DE COMPROVAR O PRÉVIO REQUERIMENTO 

NA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 631.240/MG. I- E 

necessário à autora que demonstre ter feito o prévio requerimento nas 

vias administrativas, para o recebimento do seguro DPVAT. II- 
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Posicionamento adotado pela Suprema Corte em sede de Repercussão 

Geral no RE nº 631.240/MG. III- Ausente o interesse de agir, logo correto é 

o indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AC 

04226362620158090006, Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, julg. 

07.02.2017, publ. 17.02.2017).” “PROCESSO CIVIL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – cobrança de indenização securitária – CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – A 

controvérsia, quanto à necessidade de requerimento administrativo prévio, 

para o ajuizamento de ação pleiteando a concessão de benefício 

previdenciário, foi decidida pelo STF, no RE 631.240/MG, com repercussão 

geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no dia 03 de setembro de 

2014 – Essa decisão se aplica aos casos de cobrança de seguro DPVAT, 

respeitada a regra de transição mencionada no julgado, que determinou 

que, para as ações ajuizadas até 03 de setembro de 2014, sem prévio 

requerimento administrativo, caso a ré apresente contestação discutindo o 

mérito, está caracterizado o interesse de agir ante a resistência à 

pretensão. Para as ações ajuizadas após essa data, há necessidade de 

comprovação de requerimento administrativo prévio – Nesse caso, 

contudo, considerando que esta ação foi ajuizada no dia 10 de dezembro 

de 2015, de rigor, a extinção do processo por falta de interesse de agir, 

uma vez que a autora não comprovou a existência de requerimento 

administrativo prévio, fato esse sequer mencionado na inicial – Recurso 

desprovido. (TJSP, APL 10070009520158260038, Relator: Carlos Von 

Adamek, 34ª Câmara de Direito Privado, jul e publ. 18.04.2017)”. Ainda, 

sobre o tema este e. TJMT também tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574 / 

SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir porque não há lide a justificar a 

intervenção do Poder Judiciário. (Ap 151547/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE ATIVA - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574 / SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse 

de agir porque não há lide a justificar a intervenção do Poder Judiciário.” 

(TJMT – Ap 112386/2014, Desa. MarilsenAndrade Addario, Segunda 

Câmara Cível, j. em 04/02/2015, DJE 10/02/2015). “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ART. 267, I, C/C ART. 282, II, C/C ART. 284, PARÁGRAFO 

ÚNICO, C/C ART. 295, I, DO CPC - DETERMINAÇÃO PARA O AUTOR 

EMENDAR A INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO DESPROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/8/2011, DJe 08/8/2011). 

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário.” (TJMT - Ap 64729/2014, Des. Adilson 

Polegato de Freitas, PrimeiraCâmara Cível, j. em 07/10/2014, DJE 

16/10/2014). Desse modo, tendo sido outorgado prazo para emendar a 

inicial, comprovando pedido prévio administrativo de cobrança do seguro 

DPVAT e, diante da inércia da parte autora, que não o fez no prazo 

estabelecido, esta deve suportar o ônus do não cumprimento do ato 

processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 330, III e IV), e por via 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, 

I e IV c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais, contudo resta 

suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários 

advocatícios, uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000398-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FALCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (EXECUTADO)

BANCO SANTANDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004571-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CRISTINA FERREIRA GABRIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016053-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SERAPHIM (REU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017119-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/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 da advogada da parte requerida/agravada, da liminar deferida 

em sede de Agravo, a saber:"Posto isso, concede-se a antecipação dos 

efeitos da tutela para determinar que a concessionária, ora agravada, 

retire o nome do autor do cadastro de inadimplentes, bem como suspenda 

a cobrança do débito questionado no valor de R$443,05, relativo a fatura 

de outubro de 2019, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), em benefício da parte autora, até o limite de 40 

(quarenta) salários mínimos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015475-26.2019.8.11.0003

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:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SILVA (REQUERIDO)

N R SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERIDO)

LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015475-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT REQUERIDO: 

N R SUPERMERCADO LTDA - ME, LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ, 

PAULO CESAR SILVA Vistos e examinados. Tendo em vista o teor da 

petição protocolada no Id. 26666941, intime-se o administrador judicial da 

recuperanda para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Com a 

manifestação nos autos, vistas as partes para, querendo, se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000199-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO ALMEIDA LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000213-70.2018.8.11.0003

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:

VANESSA DE SOUSA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706688 Nr: 1418-64.2012.811.0003

 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: MARCIA SOBRINHO DA SILVA, THALINY VERONICA 

LOPES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO, 

CARMELINA BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, VANDERLEI 

SILVERIO PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

A parte autora, embora devidamente intimada, deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbiam, abandonando o feito por mais de 30 

(trinta) dias.

 Intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, quedou-se 

inerte, conforme certidão de fls. 334.

 Outrossim, a Defensoria Pública, no exercício de curador especial dos 

requeridos, manifestou pela extinção da presente ação.

 Esclareço desde já que o art. 485, §6º, do Código de Processo Civil não 

condiciona a extinção do feito por abandono à anuência do terceiro 

interessado, mas tão somente da parte ré.

Dessa forma, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos 

termos do disposto no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do 

CPC.

Cumpridas todas as formalidades necessárias, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 709786 Nr: 4725-26.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAÚ S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEI DE LIMA ME, ROSINEI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 Vistos e examinados.

Infere-se dos autos que a execução já permaneceu suspensa, nos termos 

do art. 921, inciso III e §1º do CPC.

E que, ao ser intimado para promover o andamento do feito, nos termos do 

art. 1º do Provimento 84/2014 – CGJ/MT, o exequente não indicou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 

84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, e 

determino o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 

921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714296 Nr: 9486-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LUIZ RUFINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁSSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:8872, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte autora pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, II, 

CPC).

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714969 Nr: 10219-66.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ROCHA ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉLIA CARNEIRO DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAREZ RANGEL DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:25609/O

 Vistos e examinados.

O débito foi adimplido (fls. 148/152).

Dessa forma, considerando o pagamento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Defiro o levantamento de cheque em favor da parte ré, devendo a mesma 

substituir nos autos por cópia do original.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 782216 Nr: 7091-33.2015.811.0003

 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: CENTRO DE DIAGNOSTICO VIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARETUSA NILO DOS SANTOS - 

OAB:175640, BRUNO MONTENEGRO DA CUNHA AUGELLI - 

OAB:189968, EDUARDO BOAVENTURA CRUZ - OAB:120030, WALFRIDO 

MOREIRA DE CARVALHO NETO - OAB:71656

 Vistos e examinados.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes divididas entre as partes e honorários 

advocatícios na forma pactuada.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 700660 Nr: 8632-43.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO TEIXEIRA, MARIA DE FATIMA DA 

SILVA NASCIMENTO TEIXEIRA, ARNALDO FRANCISCO TEIXEIRA, 

CRISTÓVÃO JOSÉ TEIXEIRA, SANDRA QUINTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA, 

ROSMARI DE CARVALHO CAVASAN E TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A parte autora afirma que a requerida encontra-se em lugar incerto e não 

sabido, postulando a sua citação por edital.

Pois bem. Tratando-se de citação ficta, faz-se necessária demasiada 

cautela evitando assim, futura nulidade de todo o processo, de sorte que, 

antes da citação por edital, a parte autora deve exaurir as diligências 

possíveis para a localização da parte requerida.

 Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - 

NULIDADE DO ATO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. É nula a citação 

por edital quando não esgotados todos os meios de localização da parte 

requerida. (AI 1004710-39.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL - 

IMPOSSIBILIDADE. É cabível a citação por edital nas ações de execução 

de título extrajudicial quando os demais meios para localização da parte 

executada foram esgotados. Deve ser mantido o indeferimento do pedido 

de citação por edital, quando não demonstrado o esgotamento de todos os 

meios para localização do executado. (TJ-MG - AI: 10024132095811001 

MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 13/12/0016, Câmaras 

Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2017)

Outrossim, analisados os autos, verifica-se que endereços divergentes 

aos da petição inicial foram encontrados conforme fls. 60/62.

No caso, entendo que não restou demonstrado o esgotamento de todas as 

medidas para localização da parte ré, de modo que a citação editalícia, no 

momento, deve ser indeferida.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 701922 Nr: 9900-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDINEIA DELFINO LIRA 

FALCO - OAB:14.726/MT, WELLYSON BRAGA MENDES - OAB:21.026

 Vistos e examinados.

Tendo em vista a necessidade da busca pela solução consensual do 

conflito, preconizada nos arts. 3º, 6º e 139, V, do CPC/2015, assim como 

por se tratar de direito disponível, que admite a autocomposição, DESIGNO 

audiência de conciliação/mediação PARA O DIA 27 DE MARÇO DE 2020, 

ÀS 09H30min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 708581 Nr: 3442-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M I CERUTTI, MARCIO IBSEN CERUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de fls. 99.

Na sequência, proceda-se o desbloqueio dos veículos de fl. 84 e intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que de direito, sob 

pena de extinção da execução.
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Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 909605 Nr: 8094-18.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS14705, VINICIUS BARNES - OAB: OAB /RS 56.242

 Vistos e examinados.

Cuida-se de ação de embargos à execução ajuizada por CLÓVIS 

AUGUSTIN, em face de BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A.

Diante do desinteresse de ambas as partes no prosseguimento do feito, 

HOMOLOGO a desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

Condeno a parte embargada em custas processuais.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 855559 Nr: 1601-59.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M I CERUTTI, MARCIO IBSEN CERUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVISON BARBOSA NASSER - 

OAB:OAB N° 22.880O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria pública - OAB:

 Vistos e examinados.

A parte autora afirma que a requerida encontra-se em lugar incerto e não 

sabido, postulando a sua citação por edital.

Pois bem. Tratando-se de citação ficta, faz-se necessária demasiada 

cautela evitando assim, futura nulidade de todo o processo, de sorte que, 

antes da citação por edital, a parte autora deve exaurir as diligências 

possíveis para a localização da parte requerida.

 Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - 

NULIDADE DO ATO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. É nula a citação 

por edital quando não esgotados todos os meios de localização da parte 

requerida. (AI 1004710-39.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL - 

IMPOSSIBILIDADE. É cabível a citação por edital nas ações de execução 

de título extrajudicial quando os demais meios para localização da parte 

executada foram esgotados. Deve ser mantido o indeferimento do pedido 

de citação por edital, quando não demonstrado o esgotamento de todos os 

meios para localização do executado. (TJ-MG - AI: 10024132095811001 

MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 13/12/0016, Câmaras 

Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2017)

No caso, entendo que não restou demonstrado o esgotamento de todas as 

medidas para localização da parte ré, de modo que a citação editalícia, no 

momento, deve ser indeferida.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 803739 Nr: 15825-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO CAMPO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BRITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

BENITES - OAB:15.701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Chamo o feito à ordem e revogo os atos processuais praticados a partir 

da certidão de fl. 46, uma vez que não houve a conversão do feito em 

titulo executivo judicial.

Logo, antes de mais nada, intime-se a parte autora para se manifestar em 

15 (quinze) dias.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 805633 Nr: 16560-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): RODOLANGE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA, PEDRO LANGE, JULIANO ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, observa-se que um dos executados não foi 

regularmente citado até o presente momento.

Dessa forma, visando dar maior efetividade à prestação jurisdicional, 

defiro a busca de endereço da parte devedora através do sistema 

INFOJUD, conforme extrato em anexo.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 742357 Nr: 3512-14.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N W FERREIRA DE FARIAS - EPP (OPERARIO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES DE VASCONCELOS E CIA LTDA, 

ADILSON NUNES DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte autora para que instrua o feito com cálculo atualizado, no 

prazo de 15 dias.

Após, conclusos para decisão.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 746931 Nr: 6126-89.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIGHTY MANEQUINS DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

AUTOMOTIVOS (AUTO SOM), LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE GODINHO MENDONÇA - 

OAB:OAB/ SP 335.550, RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - OAB:OAB/ 

SP298.953, SILVIA CORREA DE AQUINO - OAB:279.781/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte autora para instruir os autos com documentos que 

comprovem a alegação da hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena 

de indeferimento da gratuidade da justiça.

Após, conclusos para decisão.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 749544 Nr: 7514-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAS DE BAIRROS- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE CASTRO JUSTO - 

OAB:OAB/RS72797, KARINE JUNG GUIMARAES - OAB:OAB/RS90175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte autora para que instrua o feito com cálculo atualizado, no 

prazo de 15 dias.

Após, conclusos para decisão.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 408830 Nr: 4528-13.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Ao ser intimado para promover o andamento do feito, nos termos do art. 1º 

do Provimento 84/2014 – CGJ/MT, o exequente não indicou providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 

84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, e 

determino o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 

921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Vistos os pedidos de fls. 133, DEFIRO a expedição de alvará para o 

levantamento do valor penhorado via sistema Bacenjud em favor do 

executado.

Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 411684 Nr: 7795-90.2008.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIANA SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:OAB/MT5767, ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:20944/O, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAM AUZANI - 

OAB:6.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Ao ser intimado para promover o andamento do feito, nos termos do art. 1º 

do Provimento 84/2014 – CGJ/MT, o exequente não indicou providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 

84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, e 

determino o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 

921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 345824 Nr: 1271-82.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENECY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO ROMANO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 Vistos e examinados.

A parte autora, embora devidamente intimada, deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbiam, abandonando o feito por mais de 30 

(trinta) dias.

 Intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, quedou-se 

inerte, conforme certidão de fls. 83.

Dessa forma, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos 

termos do disposto no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a parte ré não foi citada.

Cumpridas todas as formalidades necessárias, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 407012 Nr: 2752-75.2008.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO LUIZ SPIGOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, PATRICIA BIONDO - 

OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 Vistos e examinados.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 423766 Nr: 5927-43.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. I. CARNEIRO VEÍCULOS - ME, NORIVAL 

INACIO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 Vistos e examinados.

Infere-se dos autos que a execução já permaneceu suspensa, nos termos 

do art. 921, inciso III e §1º do CPC.

E que, ao ser intimado para promover o andamento do feito, nos termos do 

art. 1º do Provimento 84/2014 – CGJ/MT, o exequente não indicou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 

84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, e 
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determino o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 

921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432224 Nr: 888-31.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Infere-se dos autos que a execução já permaneceu suspensa, nos termos 

do art. 921, inciso III e §1º do CPC.

E que, ao ser intimado para promover o andamento do feito, nos termos do 

art. 1º do Provimento 84/2014 – CGJ/MT, o exequente não indicou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 

84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, e 

determino o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 

921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432576 Nr: 1241-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS PORTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 10081

 Vistos e examinados.

Infere-se dos autos que a execução já permaneceu suspensa, nos termos 

do art. 921, inciso III e §1º do CPC.

E que, ao ser intimado para promover o andamento do feito, nos termos do 

art. 1º do Provimento 84/2014 – CGJ/MT, o exequente não indicou 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 

84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, e 

determino o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 

921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427310 Nr: 9484-38.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ANDRE DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB: OAB/MT 23683-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, verifica-se que este feito já foi convertido em ação 

de execução de título extrajudicial conforme fl. 92, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido de fl. 98.

Intime-se a parte exequente para que indique o endereço para citação, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 721270 Nr: 2292-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSORIO FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O

 Vistos e examinados.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, e, por conseguinte, SUSPENDO o feito até a quitação 

integral do débito.

Os autos deverão aguardar em arquivo até o termo final do acordo.

 Findo o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para se 

manifestar acerca do cumprimento da transação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito pelo pagamento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730166 Nr: 10762-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, VALÉRIA 

LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN, ESPÓLIO DE WALTER 

ARTHUR AUGUSTIN, CELY DA CARMEN AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17948/B, JORGE LUIZ ZANON - OAB:RS.14705, VINICIUS BARNES - 

OAB: OAB /RS 56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Cuida-se de ação de embargos à execução ajuizada por CLÓVIS 

AUGUSTIN, em face de BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A.

Diante do desinteresse de ambas as partes no prosseguimento do feito, 

HOMOLOGO a desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

Outrossim, proceda-se as baixas dos imóveis penhorados, consoante 

solicitado no acordo.

 Condeno a parte executada em custas processuais.
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 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 414783 Nr: 10420-97.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA, LUCHESI 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNEMARIE PFANN TOMCZYK, EDUARDO 

FRAGA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 Vistos e examinados.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, e, por conseguinte, SUSPENDO o feito até a quitação 

integral do débito.

Os autos deverão aguardar em arquivo até o termo final do acordo.

 Findo o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para se 

manifestar acerca do cumprimento da transação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito pelo pagamento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 723124 Nr: 4117-91.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEODENIR DUARTE CARDOSO ALVES 

ZANONI, CLEODEMIR BATISTA ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE STURION DE 

PAULA - OAB:36505 OAB/PR, MAYARA DOS SANTOS TAVARES - 

OAB:21028/MT, NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - OAB:22248/O

 Vistos e examinados.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 Proceda-se a baixa da penhora de imóvel, consoante petição de fls. 

189/201.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720984 Nr: 2013-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEITZKE & MONTALVÃO LTDA ME (NEITZKE & 

PIZZA LTDA - ME) C.A.S. SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, NEIDIR CARLOS 

NEITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Ao ser intimado para promover o andamento do feito, nos termos do art. 1º 

do Provimento 84/2014 – CGJ/MT, o exequente não indicou providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 

84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, e 

determino o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 

921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 737876 Nr: 605-66.2014.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:31618/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Ao ser intimado para promover o andamento do feito, nos termos do art. 1º 

do Provimento 84/2014 – CGJ/MT, o exequente não indicou providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução.

 Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 2º do Provimento 

84/2014 – CGJ, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, e 

determino o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 

921, §2º, do Código de Processo Civil.

 Com o retorno dos autos à Secretaria, caso requerida, expeça-se a 

certidão de crédito, nos termos dos artigos 4º e 5º do provimento supra 

mencionado, observando-se o disposto nos artigos 6º e 7º do referido 

diploma.

 A parte interessada poderá requerer o desarquivamento para 

continuidade do feito, caso apresente indicação de bens que possam 

garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 

8º do Provimento 14/2014-CGJ).

 Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades 

necessárias, arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413508 Nr: 9215-33.2008.811.0003

 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: ALDPPJ, ALYSON LEMES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCOSLER TRANSPORTES LTDA, 

BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, FLAVIO FURTUOSO DA SILVA - 

OAB:17.935/GO, GLAUCO GOES DE GUITTI - OAB:MS/10.320

 Nos termos da legislação vigente procedo com a INTIMAÇÃO do Sr. Perito 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar sobre as alegações das 

partes em fls. 543/552 impugnando o Laudo Pericial Complementar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706226 Nr: 933-64.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:SP 

232.751, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - 

OAB:OAB/SP 253.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
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 Vistos e examinados.

Indefiro o pleito de expedição de ofício para tentar localizar a existência de 

previdência privada em nome da parte devedora, tendo em vista que tais 

valores encontram-se protegidos pela regra de impenhorabilidade, nos 

termos do art. 833, IV, CPC.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO 

DE PENHORA DE VALORES CONSTANTES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 

IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 01. O 

Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da 

impossibilidade da penhora de verbas da reserva de poupança 

previdenciária de devedores, após a análise do caso concreto, tendo em 

vista que estes valores têm natureza alimentar. (Reg. Ac. 1164097). 02. 

Recurso desprovido. Unânime. (TJ-DF 07218729720198070000 DF 

0721872-97.2019.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de 

Julgamento: 22/01/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 03/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, 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 extinção por ausência de bens, 

nos termos Provimento nº 84/2014 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Importante esclarecer que não se revela suficiente o mero pedido de vista 

dos autos, novo requerimento de suspensão ou reiteração do pedido de 

consulta aos sistemas já efetuada por este Juízo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450405 Nr: 5585-61.2011.811.0003

 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: VA GARCIA ALIMENTOS ME, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL, ALEXANDRINA DIAS NASCIMENTO HERNANDES, FRANKLIN 

RAFAEL HERNANDEZ DURAN, BANCO DO BRASIL S/A, WAGNER ALVES 

GARCIA, ODONI FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:OAB/MT7250, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES 

ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - 

OAB:20972/O, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793989 Nr: 11892-89.2015.811.0003

 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: COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS 

DE MINAS GERAIS LTDA - CCPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF FERREIRA ALIMENTOS EIRELI, 

RODOLEMOS LOGISTICA E TRANPOSTE LTA - EPP, RODOAGRO 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO WALDECK DE SOUSA - 

OAB:15634/GO, CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - OAB:15871, 

SANDRO WALDECK FELIX DE SOUSA - OAB:22328/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O, SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3556-B

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar as Cartas 

Precatórias de fls. 382 e 383.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820695 Nr: 3207-59.2016.811.0003

 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: BV. FINANCEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN FERREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar a Carta 

Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722880 Nr: 3889-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALE FREDERIK BIRD, SEMAÍAS TIMOTEO JANSON 

KLIEMASCHWSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE TUR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/9896, JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - OAB:8150

 INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo legal retirar a certidão de 

crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451903 Nr: 7082-13.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTA CONSTRUTORA LTDA ME, 

AMANDA MOREIRA DE SOUZA LEITE, MARCELO GRAÇA LEITE

 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.: 372859 Nr: 1308-75.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS XAVIER MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS XAVIER MACHADO - 

OAB:7676/MS, Juliana Vieira Martins da Silva Hister - OAB:15544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, DAR 

REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, POSTULANDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, SOB PENA ARQUIVAMENTO.

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDETE DA COSTA GRACHETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001936-56.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IVALDETE DA 

COSTA GRACHETE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO JOSE 
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CANEVAZZI DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/04/2020 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: 1001938-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY BESCOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001938-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KELLY BESCOW 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO SANTANA DA SILVA 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: 

28/04/2020 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: 1001956-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RIVELLTON ELIAS SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001956-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RIVELLTON 

ELIAS SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 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: 1001957-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SANTANA DA SILVA PASSOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001957-32.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIANA 

SANTANA DA SILVA PASSOS DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: TALES PASSOS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 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: 1001961-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILDES CORREA DIAS (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. 1001961-69.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERENILDES 

CORREA DIAS 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: 28/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 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: 1001963-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001963-39.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE BEZERRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDIRENE JESUS DE 

SOUZA 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: 28/04/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 10 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: 1010774-22.2019.8.11.0003

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:

ALEX MOREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012544-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEIR ALEXSANDER FRODER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMEDINA MARTINS DE SOUZA OAB - MT27295/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012544-50.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ADEIR ALEXSANDER FRODER EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de feito oriundo do 2º Juizado 

Especial desta Comarca, remetido a este juízo em razão de decisão que 
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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: 1009951-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009951-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE ARNALDO ALVES FERREIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. A presente ação foi 

inicialmente distribuída perante o Segundo Juizado Especial desta 

Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o Juizado 

Especial em virtude da Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis. Desta forma, intimem-se as partes da redistribuição do 

processo, para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015595-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015595-69.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SIMONE MARIA MARQUES REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. A presente ação foi inicialmente distribuída perante o Segundo 

Juizado Especial desta Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a 

competência para o Juizado Especial em virtude da Resolução TJMT/OE nº 

18 de 12 de dezembro de 2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP, para 

modificar as competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da 

Comarca de Rondonópolis. Desta forma, intimem-se as partes da 

redistribuição do processo, para requererem o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA MARES RIBEIRO DA SILVA MOHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001993-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CELMA MARES 

RIBEIRO DA SILVA MOHR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON 

REZENDE DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 10 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: 1001995-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YAGUI KAIQUE DA SILVA (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. 1001995-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:YAGUI KAIQUE 

DA SILVA 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 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: 1001998-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YAGUI KAIQUE DA SILVA (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. 1001998-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:YAGUI KAIQUE 

DA SILVA 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: 30/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 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: 1002001-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LORANY NUNES CARDOSO (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. 1002001-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LORANY NUNES 

CARDOSO 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: 30/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 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: 1002012-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE MORAIS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002012-80.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IVONETE 

RODRIGUES DE MORAIS POLO PASSIVO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - 

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: 04/05/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 10 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: 1013193-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 926761 Nr: 3738-43.2019.811.0003

 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): WEVERTON BRITO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONCALVES 

RAPOSO - OAB:9892 - B/MT

 Vistos em correição.

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 81, § 3º da Lei n.º 

9099/95.

Cuida-se de termo circunstanciado para apurar a prática do delito previsto 

no art. 28, caput, da Lei n.º 11343/06, figurando como infrator WEVERTON 

BRITO DOS ANJOS, cujos fatos teriam ocorrido em 28/10/2017.

O douto representante do Ministério Público manifestou-se pela 

decretação da extinção da punibilidade do infrator, com fulcro no art. 30 

da Lei nº 11343/06, 107, IV, e 115, todos do Código Penal, c.c. art. 61 do 

Código de Processo Penal.

A pena cominada à infração penal em comento é de advertência, 

prestação de serviços à comunidade e/ou medida educativa, 

prescrevendo em 02 (dois) anos a imposição e a execução das penas, 

para os crimes dessa natureza, conforme prevê o art. 30 da respectiva 

Lei.

Da ocorrência dos fatos até a presente data já transcorrera mais de 04 

anos, sem que ocorresse nenhuma causa interruptiva da prescrição, vez 

que a denúncia não chegou a ser recebida, operando-se a prescrição da 

pretensão punitiva estatal, pelo que o acolhimento do pleito ministerial é 

medida que se impõe.

Por tais considerações, ante o disposto no art. 30 da Lei nº 11343/06, 107, 

IV, e 115, todos do Código Penal, c.c. art. 61 do Código de Processo Penal, 

declaro extinta a punibilidade dos infratores.

Sem custas.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001553-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUDIVANIA FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001553-78.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: EUDIVANIA FERNANDES DA COSTA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS DECISAO SERVINDO DE MANDADO Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por EUDIVANIA FERNANDES DA COSTA, 

por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, em que pede a 

antecipação de tutela para compeli-los a prestar serviço público essencial 

à saúde e à própria vida da enferma, a qual não pode mais esperar diante 

da necessidade do medicamento prescrito pelo médico, qual seja, 

ENOXOPARINA 40MG/DIA. Requereu que seja disponibilizado pelos 

requeridos imediatamente de modo gratuito o medicamento retro 

mencionado, prescrito pelo médico. Sustenta, ainda, que o justificado 

receio de ineficácia do provimento final decorre da gravidade da 

enfermidade dA paciente, que necessita dos medicamentos, em regime de 

urgência. Com a petição inicial foram juntados documentos. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Inicialmente, 

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. Quanto ao pleito de tutela de urgência, verifico que a petição inicial 

fornece elementos mais que suficientes para embasar a concessão da 

liminar. O relevante fundamento da demanda (fumus boni iuris), para fins 

do art. 497, do Código de Processo Civil, decorre do preceito esculpido no 

art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da 

República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, independentemente de óbices 

burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz 

de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins 

de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, 

consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal. Neste sentido o 

seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇÃO. CÂNCER. DIGNIDADE HUMANA. 1. A ordem constitucional 

vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do 

Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar 

aos necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais 

adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor 

sofrimento. Precedentes: RMS 17449/MG, DJ 13.02.2006; RMS 17425/MG, 

DJ 22.11.2004; RMS 13452/MG, DJ 07.10.2002. 2. In casu, a impetrante 

demonstrou necessitar de medicamento para tratamento de câncer, nos 

termos do atestado médico acostado às fls. 11, o qual prescreve uso 

interno de Agrilyb. 3. Extraia-se do parecer ministerial de fls. 146, literis: 

ainda que não tenha havido recusa formal ao fornecimento do 

medicamento pela autoridade impetrada, o cunho impositivo da norma 

insculpida no art. 196, da Carta Magna, aliado ao caráter de urgência e à 

efetiva distribuição da droga pela Secretaria de Saúde, determinam a 

obrigatoriedade do fornecimento, pelo Estado do Paraná, da medicação 

requerida. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice 

à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, 

em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada 

não surte o efeito desejado, apresentado o paciente agravamento em seu 

quadro clínico. Precedente: RMS 17903/MG, Relator Ministro Castro Meira, 

DJ 20.09.2004. 5. Recurso ordinário provido (STJ – 1ª T. – RMS 20335/PR 

– rel. Min. Luiz Fux – v.u. – j. 10.04.2007 – DJ 07.05.2007 – p. 276).” Por 

sua vez, o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in 

mora), para fins do art. 497, do Código de Processo Civil, decorre da 

gravidade da enfermidade da paciente que foi diagnosticada com a 

patologia denominada DEFICIÊNCIA DE PROTEÍNAS (CID D68-5), bem como 

o agravamento da saúde da paciente, caso não receba os medicamentos 

requeridos, com urgência. Assim, frente à situação de urgência narrada e, 

de todo o exposto, para garantia da vida e da saúde da paciente a 

concessão da tutela antecipada em caráter inaudita altera parte postulada 

é medida que se impõe. Por tais considerações, sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 
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PLEITEADA, e, em consequência, determino que o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS/MT, independentemente de óbices burocráticos, 

providencie o medicamento prescrito pelo médico, qual seja, 

ENOXOPARINA 40MG/DIA, em favor da paciente EUDIVÂNIA FERNANDES 

DA COSTA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, inclusive eventuais 

procedimentos que vier a necessitar durante o curso dessa ação, sem 

qualquer custo, garantindo ao mesmo o tratamento de saúde adequado, 

EM REGIME DE URGÊNCIA, assegurando, dessa forma a paciente, a 

efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente de se 

aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera. Consigno que, em 

caso de descumprimento da determinação supra no prazo fixado, como 

meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do 

direito à vida e à saúde, e, para tornar eficaz o direito ao paciente, no 

caso em tela, será realizado o BLOQUEIO DE VALORES na conta corrente 

dos réus, com vistas a possibilitar ao beneficiário os medicamentos que 

necessita, sem prejuízo de futura responsabilização civil, criminal e 

administrativa na hipótese de óbito do paciente por falta de tratamento 

adequado e eficaz. No mais, CITE-SE o réu, 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. Rondonópolis/MT Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001935-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTELIA SOCORRO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PIRES DE MELLO OAB - MT18214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001935-71.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EUSTELIA 

SOCORRO ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL PIRES DE 

MELLO POLO PASSIVO: PAGSEGURO INTERNET 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 matutino 

Data: 21/05/2020 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: 1001937-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA WINCK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT198750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001937-41.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLA WINCK 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILMAR MARTINS DIAS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 21/05/2020 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: 1001939-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILCA MIDORI ISHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001939-11.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MILCA MIDORI 

ISHIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO PEREIRA GARAVAZO 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 21/05/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 8 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: 1001946-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LENI DE JESUS MARTINS FELIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NONATO ALVES (REU)

 

PROCESSO n. 1001946-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LENI DE JESUS 

MARTINS FELIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARY DA COSTA 

CAMPOS POLO PASSIVO: NONATO ALVES 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: 

21/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 9 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: 1000690-25.2020.8.11.0003

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

GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO OAB - MT24589/O 

(ADVOGADO(A))

MONICA SOUZA REZENDE OAB - 013.585.401-60 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. GEAN GUILHERME DA 

COSTA GASPARETO OAB-MT 24.589-O DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 21/05/2020 ÀS 

14:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO) E DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013027-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS (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 RÉ, DR. FILINTO CORRÊA DA 

COSTA JUNIOR OAB-MT 11.264 PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE DEZ 

DIAS, APRESENTAR CONTRARRAZÕES RECURSAIS AO RECURSO 
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INOMINADO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE PELA PARTE AUTORA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014288-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA PARIZOTTO DA SILVA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA (REQUERIDO)

J. N. TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA HOTERLENE L. DE 

MORAES OAB-MT 15.133 DA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 21/05/2020 ÀS 

14:40HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001950-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELITIMAR CABRAL DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001950-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELITIMAR 

CABRAL DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCINEY 

DE MELO QUEIROZ, VIRIATO BISPO SEABRA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 21/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 10 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: 1001962-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILDES CORREA DIAS (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. 1001962-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERENILDES 

CORREA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 21/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 10 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: 1001965-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SANTANA DA SILVA PASSOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001965-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIANA 

SANTANA DA SILVA PASSOS DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: TALES PASSOS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 21/05/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 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: 1001966-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA (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 CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001966-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCINEIA 

OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 25/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 10 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: 1001967-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO SANTOS DA SILVA (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 CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001967-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DANILO SANTOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 25/05/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 10 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: 1001968-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDADE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001968-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SOLIDADE 

FATIMA FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 25/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 10 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: 1001969-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ DA SILVA ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001969-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA BEATRIZ 

DA SILVA ARAGAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: SS COMERCIO DE 

COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 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 matutino 

Data: 25/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 10 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: 1001980-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RAYANNE DE SOUSA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES OAB - MT17292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001980-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLAUDIA 

RAYANNE DE SOUSA VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEYSE 

DAYANE ROCHA NUNES POLO PASSIVO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 25/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 10 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: 1001981-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001981-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCOS 

DOMINGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES 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: 

25/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 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: 1001985-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX WILLIAN DE FIGUEIREDO LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001985-97.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALEX WILLIAN 

DE FIGUEIREDO LEITE PEREIRA 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: 25/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001850-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARVACI JOSE PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIL MENDONCA JUNIOR OAB - MG136939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001850-85.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: DARVACI JOSE PINTO EXECUTADO: LUCIENE PEREIRA DA 

SILVA Vistos. Compulsando detidamente o feito, denoto a insuficiência de 

dados da parte autora, na medida em que não há nos autos comprovante 

de endereço em nome desta, o que vai de encontro os preceitos 

estabelecido no artigo 319, II, do Código de Processo Civil. Desta feita, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente 

para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo apresentar 

comprovante de endereço legível e atualizado em seu nome, adequando 

assim, a peça vestibular aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 

320, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011634-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA ZDRADEK DE SOUZA ZAIDEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

INOVAKASA COMERCIO DE MOVEIS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA MESQUITA TALIBA OAB - SP102186 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALBERTO SILVA AMARAL OAB - SP0281156A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011634-23.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NAIARA ZDRADEK DE SOUZA ZAIDEN REQUERIDO: 

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., INOVAKASA 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA. Vistos. Analisando o feito, verifico que a 

Requerente não foi devidamente intimada para comparecer na audiência 

de conciliação designada para o dia 22 de Abril de 2019, conforme 

certificado em ID 26538178. Deste modo, a fim de evitar prejuízo às partes 

devolvo o feito à Secretaria para que seja designada nova data para a 

realização de audiência conciliatória. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, para a realização do ato. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001990-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

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

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001990-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO RICARDO 

CARMO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANDERSON 

CLAYTON PESTANA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 25/05/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 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: 1002002-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YAGUI KAIQUE DA SILVA (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. 1002002-36.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:YAGUI KAIQUE 

DA SILVA 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: Conciliação período vespertino Data: 

25/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 10 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: 1002021-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002021-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCAS ALVES 

DE OLIVEIRA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALES PASSOS 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: RONDON PLAZA SHOPPING 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: 25/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo Borges

 Cod. Proc.: 862087 Nr: 3908-83.2017.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAREZ RANGEL DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:25609/O, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B/MT

 Código: 862087

Autor (a) do(s) fato(s): Laercio Fernandes de Jesus Silva.

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Analisando os autos e em consonância com o pleito ministerial de fl. 100, 

atesto que o autor (a) do(s) fato(s) cumpriu integralmente a pena 

alternativa ofertada pelo Ministério Público e aceita em audiência, conforme 

constatado às fls. 95/99.

Nesta perspectiva, uma vez comprovado o cumprimento integral da medida 

imposta ao autor do(s) fato(s), torna-se imprescindível o dever de se 

declarar a extinção da punibilidade deste, visto que encerrada está a 

pretensão punitiva do Estado.

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de Laercio Fernandes de 

Jesus Silva, em virtude do cumprimento da transação penal, em 

conformidade ao disposto no art. 76 da Lei 9.099/95, e, por consequência, 

determino o arquivamento dos presentes autos com as baixas e cautelas 

de estilo.

Cientifique o Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, em 28 de janeiro de 2020.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo Borges

 Cod. Proc.: 868815 Nr: 6121-62.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rinaldo Cardoso Meira - 

OAB:25635/O MT

 Código: 868815

Autor(a) do(s) fato(s): Luiz Henrique Meira dos Santos.

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Analisando os autos e em consonância com o pleito ministerial de fl. 54/55, 

atesto que o (a) autor(a) do(s) fato(s) cumpriu integralmente a pena 

alternativa ofertada pelo Ministério Público e aceita em audiência preliminar, 

conforme constatado em fl. 63, bem como comprovante fl. 65.

Nesta perspectiva, uma vez comprovado o cumprimento integral da medida 

imposta ao autor do(s) fato(s), torna-se imprescindível o dever de se 

declarar a extinção da punibilidade deste, visto que encerrada está a 

pretensão punitiva do Estado.

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de Luiz Henrique Meira 

dos Santos, em virtude do cumprimento da transação penal, em 

conformidade ao disposto no art. 76 da Lei 9.099/95, e, por consequência, 

determino o arquivamento dos presentes autos com as baixas e cautelas 

de estilo.

Cientifique o Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2.020.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910119 Nr: 8233-67.2018.811.0003

 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: ADILA ARRUDA SAFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO FRANCO TRANSPORTES LTDA, 

JUVITA BISSONI, ROSA MARIA BISSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

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

OAB:MT/4735

 Considerando a Impugnação apresentadas pelas Requeridas, intimo o 

Requerente para manifestação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR ROBERTO PALUMBO JUNIOR (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001815-28.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ARTUR ROBERTO PALUMBO JUNIOR REQUERIDO: POR DO 

SOL URBANIZACOES LTDA Vistos. Trata-se de ação de rescisão 

contratual c/c devolução de quantias pagas c/c antecipação de tutela, 

sendo que a requerente assevera ter entabulado contrato com a 

reclamada no valor de R$ 191.079,03 (cento e noventa e um mil e setenta 

e nove reais e três centavos), montante este que foi divido em 180 (cento 

e oitenta) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 1.061,58 (mil e 

sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos). No caso dos autos, 

verifica-se de plano a incompetência desta justiça especializada, 

mormente porque requer a parte autora a rescisão contratual do 

mencionado contrato. De bom alvitre destacar que o magistrado ao 

receber a demanda pode e deve, ainda que não arguida preliminar de 

incompetência em razão do valor da causa, analisar se tem competência 

para decidir a causa, isso porque se trata de competência absoluta, 

podendo ser reconhecida, a pedido ou de ofício, em qualquer momento. 

Com efeito, é sabido que há dois limites de alçadas para os feitos que 

tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) salários mínimos, quando o 

reclamante não estiver representado ou assistido por advogado e 40 

(quarenta) salários mínimos, quando estiver assistido ou representado por 

causídico. Destarte, nas causas ajuizadas no Juizado Especial incide o 

limite de 40 (quarenta) salários mínimos, por ser esta a regra geral e não 

haver nenhuma exceção, qualquer outra interpretação feriria frontalmente 

o princípio de que as exceções devem ser interpretadas restritivamente. 

Dispõe o art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil: Art. 292. O valor 

da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão do ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida. No caso em apreço, evidentemente 

está sendo discutido todo o contrato, que perfaz o montante de R$ 

191.079,03 (cento e noventa e um mil e setenta e nove reais e três 

centavos), pois a autora requer seja rescindida a relação jurídica entre as 

partes, razão pela qual, o valor da causa deve ser o valor do contrato, 

consoante o artigo alhures grafado. Nesse sentido já se orientou a Turma 

Recursal do Estado de Mato de Grosso, in verbis: "COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO. DEMORA NA ENTREGA DO BEM. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 

259, V DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO BEM. PRETENSÃO 

SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Conforme regra 

do artigo 259, V do CPC, quando a lide tiver objeto a existência, validade, 

cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da 

causa será correspondente ao valor do contrato. Parte requerente que 

pretende a entrega do bem adquirido da parte requerida, cujo valor 

ultrapassa o teto desta Justiça Especializada. Quantificado em valor 

superior àquele estabelecido no artigo 3º, inciso I da Lei nº 9.099/95 o 

valor do bem que a parte requerente pleiteia que lhe seja entregue, resta 

configurada a incompetência absoluta dos Juizados Especiais. Por se 

tratar de matéria de ordem pública, a incompetência do juízo pode ser 

reconhecida de ofício. Recurso provido para anular a sentença prolatada 

e reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais pra julgar 

a  l i d e .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

120068720138110006/2015, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/07/2015, Publicado no DJE 07/07/2015)." grifei Frente ao exposto, 

levando-se em consideração que o valor do contrato em discussão é 

superior a 40 (quarenta) salários mínimos, por se tratar de matéria de 

ordem pública, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juizado 

Especial, e, por consequência, julgo extinto este feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/1955 c/c art. 485, I do Código 

de Processo Civil, sem prejuízo de a parte autora ajuizar nova demanda, 

caso comprove a competência da via ora eleita. Sem custas, ante o teor 

do art. 54 e 55 da Lei n.º 9099/95. Transitado em julgado e cumpridas as 

determinações, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015067-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015067-35.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

A presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012241-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE VALENTINA APOLINARIO (REQUERENTE)

MARCOS WENDEL APOLINARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDIR APOLINARIO FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007 - CGJ, decorrido o prazo de suspensão solicitado (ID. 26351105 ) 

impulsiono os autos para intimação do procurador da parte autora para dar 

andamento ao feito, em cinco dias, requerendo o que de direito. 

Rondonópolis, 10 DE FEVEREIRO DE 2020. Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007373-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

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

MARIA RITA DE FATIMA ALVES (REQUERIDO)

ARGEMIRO CESAR RIBEIRO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007373-83.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO o decurso de prazo para de 

intimação do patrono da parte autora sem manifestação. 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, 10 de fevereiro de 2020 

LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001679-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. V. M. R. (REU)

A. B. R. R. M. (REU)

 

Processo n.º 1001679-31.2020.811.0003 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 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. Intime-se. 7. 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: 1001891-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. N. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. N. S. (REU)

G. S. N. (REU)

 

Processo n.º 1001891-52.2020.811.0003 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 14h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação, na qual, caso não haja 

composição entre as partes, será deliberado a respeito da realização do 

exame de DNA. 4. Intimem-se e notifiquem-se a representante da 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012080-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

VERISSIMA ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

PEDRO ALVES DA COSTA (INVENTARIANTE)

LUIZ AUGUSTO GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA ALVES DA COSTA (ESPÓLIO)

SEBASTIAO ALVES DA COSTA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1012080-26.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO o decurso de prazo para de 

intimação do patrono da parte autora sem manifestação. 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, 10 de fevereiro de 2020 

LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000952-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ PESCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000952-43.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO o decurso de prazo para de 

intimação do patrono da parte autora sem manifestação. 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, 10 de fevereiro de 2020 

LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013190-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INGRYD NAYARA DIAS CASEMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NIZEU CASEMIRO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007 - CGJ, decorrido o prazo de suspensão solicitado, impulsiono os 

autos para intimação do procurador da parte autora para dar andamento 

ao feito, em cinco dias, requerendo o que de direito. Rondonópolis, 

Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006983-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ALVES DOS SANTOS (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNI JUSSARA SAMELA KESIA FHRANCIELI BOTELHO (RECONVINDO)

TANIA MARIA PEDROSO (RECONVINDO)
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PANMELA FARIAS PEDROSO (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO ALVES FILHO OAB - MT24883/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006983-45.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO o decurso de prazo para de 

intimação do patrono da parte autora sem manifestação. 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, 10 de fevereiro de 2020 

LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006643-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA OAB - MT25598/O 

(ADVOGADO(A))

THAYLANE BENEVIDES DA SILVA OAB - MT23479/O (ADVOGADO(A))

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006643-72.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

apelação de ID: 28965986 (art. 1.009, CPC). 2. Intime-se a parte apelada 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 1.010, §1º, CPC). 3. Após, certifique a Sr.ª gestora judiciária como 

prescrito no art. 346, da CNGC. 4. Empós, remeta-se o feito ao e. Tribunal 

de Justiça deste Estado, grafando as nossas melhores homenagens. 5. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014174-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. T. F. D. S. M. D. S. (AUTOR(A))

H. R. D. S. M. D. S. S. (AUTOR(A))

R. H. F. D. S. M. D. S. (AUTOR(A))

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:

I. R. F. (REU)

 

Processo n.º 1014174-44.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Dispõe o art. 

528, CPC, in verbis: “Art. 528. No cumprimento de sentença que condene 

ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que 

fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o 

executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.” “§3º Se o executado 

não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de 

mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.” 4. Como o 

adimplemento da obrigação alimentar se relaciona diretamente com a 

sobrevivência do alimentando, a Carta Mater prevê em seu art. 5º, inciso 

LXVII, que: “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel.” 5. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são 

devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, 

nem pode prover, pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem 

se reclamem, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 

sustento. 6. A espécie amolda-se à jurisprudência firmada nos tribunais 

pátrios, no sentido de que: “É cabível a prisão civil do alimentante 

inadimplente em ação de execução contra ele proposta, quando se visa ao 

recebimento das últimas três parcelas devidas a título de pensão 

alimentícia, mais as que se vencerem no curso do processo. 

Precedentes.” (HC 17.574/SP – 3ªT. – Minª. Nancy Andrighi) “O 

entendimento consagrado na jurisprudência, no sentido de que a prisão 

por dívida alimentar somente tem cabimento relativamente às três últimas 

parcelas, não se aplica em algumas hipóteses. Isto ocorre: No caso de 

prestações vencidas no curso da execução, não se aplica a 

jurisprudência que restringe a prisão ao pagamento das três últimas 

parcelas.” (STJ-4ª Turma, HC 14.841 – SC, rel. Min. César Rocha, j. 

7.12.00, denegaram a ordem, v.u., DJU 19.3.01, p. 109) “A prisão civil 

decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia tem por escopo 

fundamental forçar o devedor a suprir necessidade atual do alimentando. 

Assim, a custódia determinada em execução de prestação alimentícia 

pretérita é ilegal, porque cuida-se, aí, de cobrança de crédito patrimonial 

que perdeu sua função de garantia de sobrevivência.” (HC 13.736-0, 

6.3.91, 4ª CC TJPR, Rel. Des. Troiano Netto, in RT 670-132). 7. Na esteira 

desse entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça alterou a 

Súmula 309, cujo verbete passou a ter a seguinte redação: “O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 

três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

vencerem no curso do processo.” 8. Intime-se a parte executada para, em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor exequendo, qual seja R$ 

448,51 (quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), 

nos termos do art. 528, CPC. 9. Conste no mandado de intimação que, se a 

parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, poderá ser protestado o pronunciamento judicial na forma do § 1º 

do art. 528 do Código de Ritos, além de poder ser decretada a sua prisão 

pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme dispõe o art. 528, §3º, do 

Código de Processo Civil. 10. Expeça-se o necessário. 11. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 12. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de novembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1012528-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CORREA PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE FERREIRA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012528-33.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 28386767, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 2 

(dois) meses. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo 

da suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 10 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELI FERNANDES DE ARAUJO OAB - 037.466.681-40 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARTA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000314-73.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito 

formulado pela parte autora, no que tange a busca do endereço da parte 
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requerida através dos sistemas INFOJUD e INFOSEG. 2. Uma vez que a 

diligência suprarreferida restou infrutífera, visto que o único endereço 

localizado é o mesmo já indicado no ID: 17367779, determino à Sr.ª gestora 

judiciária que proceda, imediatamente, à busca de endereço da parte 

requerida, conforme os dados fornecidos na exordial, junto ao convênio 

TJ/TRE. 3. Após, abra-se vista dos autos à parte autora e, em seguida, ao 

Ministério Público para que, no prazo legal, se manifestem. 4. Empós, 

venham-me conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014454-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAMOS PEDROZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIANNE BARROS DE ARAUJO PEDROZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1014454-15.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público para que, no prazo legal, se 

manifeste. 2. Após, venham-me conclusos para deliberação quanto ao 

acordo de ID: 28895526. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013762-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMIR DE OLIVEIRA GRACHET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA OAB - MT0020025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcio Oliveira Grachet (REU)

Marcelo Oliveira Grachet (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013762-50.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que este processo se trata de Ação 

Negatória de Paternidade c.c. Pedido de Modificação no Registro Civil de 

Nascimento, no qual o primeiro requerido, em sede de contestação, arguiu 

a incompetência territorial deste juízo, requerendo a remessa do feito para 

o Foro Regional de Itaquera da Comarca de São Paulo/SP, o que passo 

analisar neste momento. 2. Cediço que a competência territorial é relativa, 

portanto, deve ser alegada em preliminar de contestação, sob pena de 

prorrogação da competência, ou seja, tornando o foro no qual a ação 

tramita competente para o prosseguimento do feito. Vejamos o 

entendimento doutrinário: “Segundo previsão do Código de Processo Civil, 

a competência territorial é espécie de competência relativa. Por meio da 

competência territorial se determina qual o foro competente para a 

demanda, o que significa dizer qual a circunscrição territorial judiciária 

competente (comarca na justiça Estadual e seção judiciária na justiça 

Federal).” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito 

Processual Civil. 10ª ed. Salvador: Juspodvim, 2018. p. 234) “O réu, caso 

não alegue em preliminar de contestação a incompetência relativa (ou 

mesmo antes disso, nos termos do art. 340 do Novo CPC), permitirá que 

aquele juízo, originariamente incompetente, se torne competente no caso 

concreto, verificando-se a hipótese de prorrogação de competência” 

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 

10ª ed. Salvador: Juspodvim, 2018. pp. 272-273 ) 3. Outrossim, a lei 

processual civil preconiza, em seu art. 46, que o juízo competente para 

julgar as ações desta natureza é do domicílio do réu, in verbis: “Art. 46. A 

ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis 

será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” 4. No caso em tela, 

se verifica ainda uma peculiaridade no tocante à competência, pois o polo 

passivo é composto de duas pessoas, portanto, o foro é o de um deles, 

conforme dispõe o § 4º do art. 46, do Código de Processo Civil, ipsis 

litteris: “§ 4º Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, 

serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.” 5. 

Feitos estes apontamentos, verifica-se que a preliminar arguida pelo 

primeiro requerido merece guarida, pois de fato o juízo competente para 

julgar a presente demanda é o do domicílio do réu, conforme acima 

fundamentado. 6. Portanto, considerando a insurgência do requerido em 

preliminar de contestação, com fulcro no art. 46, do Código de Processo 

Civil e em consonância com o entendimento doutrinário, remetam-se os 

autos ao juízo do Foro Regional de Itaquera da Comarca de São Paulo/SP. 

7. Caso aquele juízo entenda por bem suscitar o conflito negativo de 

competência, serve a presente decisão como razões de conflito. 8. 

Intime-se. 9. Expeça-se o necessário, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004675-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA TEODORO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOARES OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004675-70.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Homologo o 

acordo de ID: 21103621, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

2. Determino a suspensão do processo, em consonância com o disposto 

no art. 922, do Digesto Processual Civil, até ulterior manifestação das 

partes interessadas, devendo o feito, durante o período de suspensão, 

aguardar em arquivo provisório, sendo excluído do relatório mensal. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos interessados, intime-se 

a parte exequente a manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção (art. 485, §1º, CPC). 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de fevereiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001621-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA DE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

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

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001621-28.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso III, 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. Abra-se vista ao representante do Ministério Público. 

4. Intime-se. 5. 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: 1004579-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO AMANCIO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RIBEIRO XAVIER DE CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004579-89.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando a 

concordância da parte autora no ID: 28302653, defiro o pedido de 

dispensa de depoimentos pessoal da requerida na audiência de instrução 

e julgamento (ID: 26125933). 2. Ademais, aguarde-se a realização da 

audiência de instrução e julgamento designada, devendo ser cumprida, na 
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íntegra, a decisão de ID: 25654419. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001994-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BALBINO DE SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY JOSE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001994-59.2020.811.0003 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. Cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), apresentar contestação, 

salientando-lhe que o prazo fluirá a partir da juntada do mandado 

devidamente cumprido aos autos, 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. Intime-se. 5. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004270-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DE FREITAS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

maria de lara de lima (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004270-68.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO aforada por MARTA DE FREITAS SALES em face de 

MARIA DE LARA DE LIMA (qualificadas nos autos). 2. Requereu a parte 

autora extinção do feito sem resolução de mérito (ID: 27349033), ante ao 

falecimento da requerida, conforme certidão de óbito de ID: 27349348. 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 IX, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando houver 

falecimento da parte. 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 IX, 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, 10 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000479-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte exequente, via causídico, para no prazo improrrogável 

de 05 (cinco) dias, apresente aos autos cálculo atualizado e 

pormenorizado do débito alimentar decotando-se os valores pagos pelo 

demandado, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008591-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. R. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO OAB - MT18711/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE: Especifiquem as partes, 

de forma fundamentada, as provas que pretendem efetivamente produzir, 

no prazo de cinco dias. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas 

testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo 

juízo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005119-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. R. (EXEQUENTE)

R. M. D. S. (EXEQUENTE)

A. M. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (EXECUTADO)

 

VISTA AO PATRONO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000362-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ARRUDA LIMA OAB - MT23001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. M. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1000362-95.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme art. 189, II, do CPC. 2. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no art. 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 3. Cuida-se de ‘Ação de Regulamentação de Guarda c/c 

Pedido de Tutela de Urgência c/c Busca e Apreensão’ manejada por IGOR 

V., em face de LORRANE T. M. D., ambos bem qualificados nos autos. 

Noticia o autor ter mantido relacionamento amoroso com a requerida, 

advindo o nascimento da prole Livia D. V. (d.n. 21/02/2019). Aduz que a 

demandada premeditou uma viagem para visitar sua família em meados de 

novembro de 2019, todavia, não mais retornou ao convívio do lar, levando 

consigo a filha do ex-casal. Ademais, informa que sempre foram 

dispensados cuidados a criança pelos avós paternos, estando atualmente 

a família paterna impedida de ter contato com a petiz. Com tais 

fundamentos, pretende a concessão da guarda provisória da filha, 

acompanhada da medida cautelar de busca e apreensão. Pois bem. Com 

relação ao pedido de tutela de urgência, pondero que para a concessão 

de qualquer liminar, deve o magistrado analisar de forma concisa a 

existência dos requisitos legais. Em se tratando de guarda de menor, esta 

deve assentar-se na busca do bem-estar da criança e/ou adolescente, 

bem como a sua segurança econômica e emocional. Em razão disso e da 

própria natureza do instituto, por envolver direito familiar, sentimentos 
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pessoais e, em especial, o interesse de menor, o requerimento de liminar 

de guarda provisória deve ser apreciado com extrema cautela, levando-se 

em consideração a realidade fática vivenciada pelos envolvidos e, visando 

sempre, como já assinalado, o seu bem-estar e regular desenvolvimento 

físico e psicológico. Deveras, a regra processualista vigente estatui que a 

decisão sem prévia oitiva da parte adversa só será cabível se 

preenchidos os requisitos legais insertos no art. 300, do CPC. Com efeito, 

em juízo de cognição sumária a esta fase reservada, não vislumbro da 

documentação apresentada junto a inicial a presença da probabilidade do 

direito da parte autora, a par de atestar a similitude das argumentações 

expendidas na peça de ingresso. Isso porque, ressai dos diálogos 

ancorados ao feito que a o autor teria expulsado a parte contrária da 

moradia comum (ID 27660398), diversamente da narrativa inaugurada. 

Ademais, não consta dos autos qualquer indiciário apto a corroborar que a 

mãe seja pessoa inidônea ou descurada dos cuidados maternos e 

tampouco que o zelo era, ao tempo da convivência diuturna, franqueado 

de maneira mais adequada pelo pai e avós paternos. Se não bastasse, 

verifica-se que o demandante qualificou-se como trabalhador volante, 

presumindo-se, pela própria atividade, um deslocamento constante, sendo 

demasiadamente temerário nesta fase reservada inverter a custódia fática 

da criança aparentemente encoberta pelos fatos. Destarte, entendo que o 

feito carece de provas aptas a corroborar as alegações iniciais, 

ponderando-se inapropriado lançar qualquer comando passível de causar 

modificações abruptas na vida da criança neste momento, sem antes 

testificar a realidade então vivenciada, sob pena de impor prejuízos à 

rotina e saúde emocional da petiz, inclusive de tenra idade. Desta forma, 

como na hipótese o autor não fez prova da situação fática narrada na 

peça de ingresso, tampouco que a genitora não seja pessoa adequada a 

desempenhar os cuidados com a criança, como aludido, ressai impositiva 

a rejeição da liminar vindicada. Evidente, portanto, que uma decisão nesse 

sentido deve ser precedida do necessário contraditório, inclusive com 

respaldo de elemento concreto e atual acerca da situação vivenciada 

pelos envolvidos sob a ótica do melhor interesse da criança/adolescente a 

título de prova judicial, inexistente por ora. Sem embargo, na forma em que 

se apresenta a situação, entendo que os fatos alegados pelo requerente 

dependem de dilação probatória, revelando-se incompatível o requerimento 

de tutela provisória sem a efetiva demonstração do quanto noticiado. Via 

de consequência, diante da indefinição quanto a circunstância vivenciada 

na atualidade, inexistindo elementos, à primeira vista, para a delimitação do 

direito de convivência paterno neste momento, inclusive sopesando-se 

que o pai reside a mais de 600 km de distância, reputo imperativo o 

desacolhimento da vazia tutela de urgência entelada e, conseguintemente, 

da pretensa medida cautelar de busca e apreensão. Posto isso, por ora, 

indefiro a liminar pretendida, sem prejuízo de ulterior revisão, acaso 

sobrevenham elementos de convicção suficientes para tal. 4. Outrossim, 

determino a realização de estudo psicossocial na residência das partes, 

sem prévio aviso, visando aferir quem (e como) atualmente é exercida a 

guarda fática da menor, averiguando a higidez da convivência familiar 

(regime de visitação do genitor não guardião), as condições econômicas, 

higiênicas, morais, afetivas e sociais (perante os vizinhos, escola e local 

de trabalho) para criação e educação da criança, a ser realizado pela 

equipe multidisciplinar do Juízo, em laudo circunstanciado no prazo de 20 

(vinte) dias. 5. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito apresentado, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da sessão de tentativa de 

autocomposição (art. 139, VI, do CPC e Enunciado n° 35 do ENFAM). 6. 

CITE-SE a parte requerida, intimando-a para contestar o presente feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, desde que o faça por intermédio de advogado, 

sob as advertências legais (arts. 335, III, 231, VI, e 341, todos do CPC). 

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

apresente manifestação. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 27 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1002674-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELUCIA GONZAGA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO SOARES GIGLIO OAB - MT0015474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME AURELIO PEREIRA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

M. A. D. A. P. (TERCEIRO INTERESSADO)

CARMELUCIA GONZAGA DE ALMEIDA OAB - 615.606.341-20 

(REPRESENTANTE)

EDSON SOUZA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NA CARTA DE ADJUDICAÇÃO, ENCAMINHANDO AOS 

SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. BEM COMO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE REQUERENTE PARA QUE COMPAREÇA NA SECRETARIA DA 

SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA COMARCA, A 

PARTIR DO DIA 12 DE FEVEREIRO PARA RETIRAR O ALVARÁ EXPEDIDO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001657-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. V. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. L. D. S. (REU)

 

Processo: 1001657-70.2020.8.11.0003. VISTOS. 01. Processe-se em 

segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil. 02. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento 

no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 03. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 dias (sob pena de extinção) apresentar em juízo as 

respectivas certidões de nascimento e/ou casamento- atualizadas do ex 

casal, eis que se trata de incumbência da parte demandante, referindo a 

documento essencial ao prosseguimento do feito. Por oportuno, registro 

que para o reconhecimento da união estável exige-se que as partes 

comprovem, além da convivência pública, contínua e duradoura, 

estabelecida com o objetivo de constituição de família, a ausência de 

impedimentos matrimoniais à constituição dessa relação, consoante 

disposto no art. 1.723, parágrafo 1º, do Código Civil. Para provarem a 

inexistência dos impedimentos, assim como ocorre quando do processo 

de habilitação de casamento, deve a pare interessada juntar ao processo 

suas respectivas certidões de nascimento ou casamento, expedidas em 

data recente. Por derradeiro, registro que qualquer pessoa pode requerer 

certidão perante o cartório competente, sem justificar o pedido, uma vez 

que a consulta é pública (Lei 6.015/73, art. 17). Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

De Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015973-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. L. (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA RECOLHER A 

GUIA DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA (ATRAVÉS DO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO) PARA REALIZAÇÃO DA 

CITAÇÃO, NO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO) REAIS, COM 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001962-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

ELCIA MARTINS SOARES OAB - MT10046/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. B. D. S. (REQUERIDO)

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO 

ACERCA DA DILIGÊNCIA NEGATIVA
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006646-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. V. D. M. (EXECUTADO)

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO 

ACERCA DA DILIGÊNCIA NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008996-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008996-85.2017.8.11.0003. VISTOS. 01. A teor dos oficios 

aportados derradeiramente no caderno processual eletrônico, intimem-se 

as partes, facultando-se-lhes manifestação no prazo de cinco dias. 02. No 

mais, colha-se parecer ministerial e renove-se a conclusão para sentença. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 09.02.2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001596-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

U. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. B. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA FAZER 

COMPARECER O SENHOR UILSON NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA COMARCA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, PARA ASSINAR TERMO DE CURATELA PROVISÓRIO. INTIMAÇÃO 

ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO PARA A 

DATA: 26/03/2020 ÀS 13hs30MIN

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010510-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO NUNES MATOS JUNIOR OAB - MT20589/O (ADVOGADO(A))

ARMANDO NUNES MATOS OAB - MT12556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010510-05.2019.8.11.0003 Vistos. Trata-se de ação de alimentos 

proposta por K. S. M. representado por sua genitora Sra. DANIELE MORIGI 

DE ALMEIDA, em face de VINICIUS SIMÕES CAVACO, todos bem 

qualificado nos autos. Recebida a exordial, designou-se audiência de 

conciliação que restou exitosa, tendo os interessados pactuado acerca do 

valor da verba alimentar (incluindo-se despesas extraordinárias) a ser 

paga pelo genitor em prol do menor, regulamentando-se ainda a 

convivência paterna, consoante peculiaridades versadas no termo de 

audiência vertido no ID n. 25415666. O Parquet opinou pela homologação 

do aludido acordo (evento n. 28797005). É o relatório. Decido. Pois bem. O 

acordo levado a efeito perante a senhora conciliadora judicial está 

encartado aos autos, constando-se o teor de suas avenças. Levando-se 

em consideração que a transação realizada entre as partes preserva os 

interesses do menor, a homologação é medida que se impõe. Posto isso, 

em sintonia ao parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, 

III, “b” do CPC, o acordo tal qual o entabulado e, declaro, por conseqüência 

extinto o presente feito. Sem custas e honorários face a gratuidade da 

Justiça, restando deferido em prol do requerido r. benesse. A considerar a 

consensualidade em destaque e a preclusão lógica do direito de recorrer 

(art. 1.000 do CPC), o trânsito em julgado desta decisão se opera de 

imediato e independentemente de renúncia expressa dos interessados e 

de certidão cartorária a respeito, ficando dispensada a sua lavratura. 

Oficie-se ao órgão empregador do genitor para seja cessado o desconto 

em folha de pagamento, consoante pleito vertido no r. termo de audiência 

de conciliação. Ultimadas as providências, arquive-se. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. P. I. Rondonópolis-MT, 04 de fevereiro de 2020. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012564-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. U. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE BASTA DELAI OAB - MT26624/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1012564-41.2019.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “cumprimento de 

título judicial e alimentos provisórios” proposta por Emanuelle M. A., menor 

representada por sua genitora, Sra. Luana M. U. em face de Carlos A. A., 

devidamente qualificados nos autos. É o relatório. Decido. De início, 

denota-se que houve o pagamento integral da verba alimentar vindicado 

nos autos, a par da notícia lançada em petição de ID 26398921, antes da 

intimação do devedor para o pagamento do débito vencido. Desta forma, 

sem maiores delongas e invocando o princípio da primazia o mérito, 

DECLARO EXTINTO o presente executio, em relação às parcelas objeto da 

presente execução consoante alhures delimitado, em consonância com o 

disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça que ora defiro a 

exequente, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de Processo 

Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes. 

Notifique-se o Ministério Público. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. (assinatura digital) Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

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

Processo Número: 1012802-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intime-se a parte autora para que venha a apresentar, em 15 dias, sob 

pena de extinção, declaração de inexistência (ou existência) de 

dependentes por morte (emitida pelo INSS) acerca do de cujus.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002433-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. D. O. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002433-07.2019.811.0003 Vistos. Trata-se de execução de 

alimentos proposta por PEDRO HENRIKE DE OLIVEIRA LIMA em face de 

RONY ANDRÉ DE LIMA, todos bem qualificados nos autos. Após um ato e 

outro, o Executado apresentou termo de quitação subscrito pelo 

exequente (ID 28725067). A Defensoria Pública concordou com a 

alegação de adimplemento do quanto buscado na presente execução, 

requerendo a extinção do processo (ID 28869441). É o relatório. Decido. 
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Pois bem, tendo em vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a 

presente execução, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 

925, ambos do CPC. Via de consequencia, revogo a ordem concedida no 

ID 24760388. Sem custas e honorários eis que o feito tramita sob o pálio 

da assistência judiciária gratuita. Defiro em prol do executado r. benesse. 

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas estilares. P.I. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002429-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. D. O. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002429-67.2019.811.0003 Vistos. Trata-se de execução de 

alimentos proposta por PEDRO HENRIKE DE OLIVEIRA LIMA em face de 

RONY ANDRÉ DE LIMA, todos bem qualificados nos autos. Após um ato e 

outro, o Executado apresentou termo de quitação subscrito pelo 

exequente (ID 28723604). A Defensoria Pública concordou com a 

alegação de adimplemento do quanto buscado na presente execução, 

requerendo a extinção do processo (ID 28869446). É o relatório. Decido. 

Pois bem, tendo em vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a 

presente execução, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 

925, ambos do CPC. Sem custas e honorários eis que o feito tramita sob o 

pálio da assistência judiciária gratuita. Defiro em prol do executado r. 

benesse. Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas estilares. 

P.I. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1005046-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. B. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1005046-97.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de pedido 

de cumprimento de sentença ajuizado por Fátima Barros Chagas em 

desfavor de Gustavo Ferrari Santana, ambos bem qualificados nos autos, 

com base em título executivo formado pelo CEJUSC desta comarca. Após 

o regular tramite processual, aportou aos autos ajuste firmado entre as 

partes (ID 28812234), pactuando-se a forma de quitação das prestações 

atinentes ao débito ora reclamado, com parcelamento do débito em 45 

parcelas, com previsão de incidência de multa por descumprimento. Por 

fim pugnaram pela extinção do feito. Relatei. Decido. Tratando-se de 

execução em que as partes noticiaram a composição amigável, 

constando-se o teor da avença no ID n. 28812234, dispondo acerca do 

parcelamento do débito, tenho que a presente executio comporta a 

imediata extinção na forma do art. 924, III, do CPC. Assim sendo, declaro, 

por consequência, extinto o presente feito, com supedâneo no art. 487, III, 

‘b’ do CPC c/c 924, III, do mesmo Codex. Via de consequência, esclareço 

que em caso de eventual descumprimento do ajuste a parte interessada 

poderá manejar via autônoma e adequada a persecução do débito outrora 

constituído pelo título judicial em comento. Sem custas eis que o feito 

tramita sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Sem honorários ante a 

solução consensual do conflito eleita. Por tratar-se de ato incompatível 

com a vontade de recorrer (art. 1.000, do CPC), fica anotado o trânsito em 

julgado na data da prolação desta sentença, dispensando a serventia da 

lavratura de certidão específica. ARQUIVE-SE e dê-se a baixa pertinente, 

oportunamente. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 

de fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1015622-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. B. A. (REQUERENTE)

A. R. C. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. B. A. (REQUERIDO)

A. R. C. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

Processo nº.: 1000431-64.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de pedido 

de homologação de acordo retratando pedido de divórcio consensual 

entabulado entre LUIZ CARLOS BATISTA ANATAL e ALINE RODRIGUES 

COIMBRA ANATAL, ambos bem qualificados. Narra a exordial que o 

ex-casal que contraiu matrimônio sob o regime de comunhão parcial de 

bens com o requerido na data de 08.05.2004, estando separados de fato 

desde setembro de 2011, sem possibilidade de reconciliação. Informa, 

ainda, que durante a união adveio o nascimento das menores A. G. R. B. e 

K. V. R. B., as quais estariam sob a guarda do genitor ante ao fato de a 

genitora encontra-se custodiada. Ainda, registra que a guarda será 

exercida de forma unilateral pelo genitor, deixando de regulamentar 

alimentos em prol das menores. A autora pretende voltar a utilizar o nome 

de solteira. Por fim, noticiam a inexistência de bens a serem partilhados. 

Em parecer, o Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido de 

homologação e consequente decretação do divórcio (ID 28894262). 

Relatei o essencial. Decido. Pois bem. As partes são legítimas e bem 

representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as 

condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do art. 40 da Lei n. 

6.515/77, do art. 1.580, parágrafo segundo, do Código Civil e do art. 226, § 

6º da Constituição Federal. Quanto ao nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), 

somente deverá ser modificado diante de opção expressa nesse sentido 

por parte do cônjuge que adotou o sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º). 

Posto isso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

DECRETAR O DIVÓRCIO de LUIZ CARLOS BATISTA ANATAL e ALINE 

RODRIGUES COIMBRA ANATAL, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. A mulher 

voltará a utilizar o nome de solteira. No mais, em relação à guarda da prole 

em comum, impõe-se a homologação da tratativa, porquanto a transação 

realizada entre as partes preserva o melhor interesse da criança. 

Igualmente, HOMOLOGO o acordo tal qual o celebrado entre as partes no 

que tange à fixação da guarda, com fundamento no artigo 487, III, “b” do 

CPC, Sem custas e honorários, face a gratuidade da Justiça 

precedentemente deferida. Oportunamente, expeça-se o competente 

mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. 

primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de 

Pessoas Naturais, bem como o termo de guarda. Após, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se. Por tratar-se de ato incompatível com a 

vontade de recorrer (art. 1.000, do CPC), fica anotado o trânsito em 

julgado na data da prolação desta sentença, dispensando a serventia da 

lavratura de certidão específica. Notifique-se o Ministério Público. P. I. 

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001833-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. N. L. (REQUERENTE)

N. F. D. S. (TESTEMUNHA)

R. C. D. D. F. (TESTEMUNHA)

C. D. S. L. (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. R. (REQUERIDO)

C. T. R. (REQUERIDO)

L. T. R. (REQUERIDO)

J. D. M. M. (TESTEMUNHA)

G. T. R. (REQUERIDO)

C. A. R. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO OAB - MT26038/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 
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FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1001833-20.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem proposta por 

MARIA J. N. L., em face dos herdeiros do falecido Leonides T. R., quais 

sejam, CLAUDETE A. R. L., CLOVIS T. R., GERALDO T. R., LEONORA T. R. 

e LEOPOLDINA T. R., todos devidamente qualificados nos autos. Após o 

regular trâmite processual, sobreveio informação dando conta do 

falecimento da parte autora no transcorrer processual (ID 28113047). A 

Defensoria Pública, por sua vez, confirmou a assertiva, pugnando pela 

extinção da demanda (ID 28376733). Vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. DECIDO. Com efeito, tendo em vista a morte da 

companheira, então requerente, somada a pretensão una quanto ao 

estado civil, deduzida na peça de ingresso, sem qualquer reflexo de 

cunho patrimonial, impõe-se a sua extinção sem resolução do mérito. 

Nesse sentido: “(...) 2. A ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável encarta direito personalíssimo, portanto não transmissível, inerente 

ao estado dos conviventes, direito inerente aos direitos da sua 

personalidade, encartando, contudo, direito patrimonial anexo e reflexo, 

pois irradia efeitos patrimoniais que transcendem a pessoa dos 

originariamente legitimados à postulação do reconhecimento do liame, 

porquanto, reconhecido o vínculo, o patrimônio eventualmente reunido na 

sua constância a título oneroso poderá vir a ser partilhado, repercutindo 

na esfera pessoal e patrimonial dos herdeiros (...)” (TJDFT - Acórdão 

1095623, 20160710198313APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª TURMA 

CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: 

199-221). Posto isso, considerando o óbito da parte autora, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem a resolução de mérito, com fundamento no 

art. 485, IX, do CPC. Oportunamente, defiro aos requeridos as benesses 

da gratuidade judiciária, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Sem custas e 

honorários. Por corolário, dou por prejudicada a realização da solenidade 

aprazada no ID 27698404, determinando-se a devolução dos expedientes 

dantes emitidos, independentemente de cumprimento. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, dando-se baixa 

e arquivando os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016811-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DE SOUSA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MACHADO DA SILVA OAB - MT23403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATILDES COSTA SOUZA (DE CUJUS)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA ACERCA DA R. 

DECISÃO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008948-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. A. (REU)

M. L. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO ALMEIDA MARQUES OAB - 912.088.401-00 (REPRESENTANTE)

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008948-58.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ação de 

exoneração de alimentos prestados por REINALDO ALMEIDA MARQUES 

em favor de sua filha G. S. A. representada por sua genitora, ambos 

devidamente qualificados nos autos, sustentado que atualmente é detentor 

da guarda da infante. Através da decisão inaugural, este juízo concedeu o 

provimento liminar vindicado pela parte autora, cessando o desconto dos 

alimentos da folha de pagamento do genitor. Ainda, determinou-se a 

elaboração de estudo psicossocial, bem como nomeou-se curador 

especial para atuar em favor dos interesses da requerida, tendo sido 

apresentado contestação por negativa geral (ID 23736284). Estudo 

psicossocial realizado (ID 26181383), cujo teor retrata que a menor está 

residindo com o genitor e os avós paternos. Adiante, o requerente se 

manifestou sua concordância com o r. laudo psicossocial. O curador 

especial pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento. O 

Parquet opinou pela procedência do pedido autoral (ID 28763652). Relatei 

o essencial. DECIDO. O presente feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, vez que caracterizada a hipótese do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil (julgamento antecipado do mérito). A matéria de 

fato controvertida nos autos não depende de prova oral, sendo, assim, 

prescindível a realização de audiência de Instrução e Julgamento. Logo, 

diante da desnecessidade de outros elementos, além de robusta prova 

documental reunida nos autos, passar-se-á ao julgamento antecipado da 

lide. A adoção de uma tese de mérito significa automaticamente rejeição de 

todas as teses com ela incompatíveis. Mesmo que não se examinem um a 

um os fundamentos expostos nos articulados, todos aqueles que não se 

encaixam na tese acolhida pelo Magistrado ficam repelidos. Pois bem. A 

ação é procedente, pois vejamos. A celeuma envolve criança, que, por 

sua vez, é tutelada pela Constituição Federal de acordo com a teoria da 

proteção integral. Nesse diapasão, não é de se estranhar o fato de a Lei 

nº 8.069/90 ter adotado o princípio do melhor interesse da criança e 

adolescente como dogma. O caso em testilha, então, não pode 

descurar-se da análise da essência da norma constitucional e do princípio 

supracitado. Logo, por causa do perfil principiológico da Lei Maior e da 

natureza de direito fundamental do indivíduo, a criação no seio da família 

natural, foi esculpido como direito inalienável da criança e do adolescente. 

Entrementes, a premissa do feito é a tutela do melhor interesse da criança, 

o que, no caso, verifica-se que coincide com a pretensão do genitor. Na 

verdade, observa-se que a situação da guarda da menor esta consolidada 

até a presente data, não havendo, outrossim, qualquer motivo que suscite 

decisão em sentido contrário. Deveras, considerando que a guarda da 

filha está com o genitor, imperiosa é a exoneração da obrigação da parte 

autora em prestar alimentos à mesma. Ilustro: 'EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS ALIMENTÁRIAS QUE RESIDEM COM O AUTOR DESDE JULHO 

DE 2010 PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE MODIFICAÇÃO AJUIZADA 

PELO PAI FOI JULGADO PROCEDENTE, CONFIANDO-LHE A GUARDA 

DEFINITIVA DAS FILHAS MANUTENÇÃO DO PENSIONAMENTO QUE 

IMPLICARIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA GENITORA DAS APELADAS, 

PORQUANTO NADA DESTINE A SUA MANUTENÇÃO APELANTE 

DISPENSADO DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS A CONTAR DA 

MENCIONADA DATA - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00161532820108260077 SP 0016153-28.2010.8.26.0077, Relator: Des. 

Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 27/01/2015, 9ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2015) Desta forma, imperativo o 

acolhimento do pedido inicial. Mais, creio, é desnecessário acrescentar. 

Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, para o fim de 

exonerar o pai de pagar alimentos com relação a filha GABRYELLA 

SANTOS ALMEIDA, ratificando o provimento liminar concedido quando do 

recebimento da ação. Ante ao teor do presente provimento de mérito, 

oficie-se ao INSS na forma vindicada na exordial. Sem condenação em 

honorários, tendo em vista o caráter assistencial da demanda. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. P. I. Rondonópolis, 7 de fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003236-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1003236-24.2018.8.11.0003 Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO 

DE ALIMENTOS, movida por WALLACE EDUARDO SOUZA BORGES , 

devidamente representado pela genitora em face de VALDECI NUNES 

VIANA, todos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. No curso do processo, depois da manifestação 

do executado,. a parte exequente pugnou pela extinção do feito ante ao 

pagamento das parcelas alimentícias em atraso ora executadas (ID 

28570056). É o relatório. Decido. Tendo em vista a quitação perpetrada, 
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DECLARO EXTINTA, a presente Execução de Alimentos, em relação às 

parcelas em atraso ora executadas, em consonância com o disposto nos 

artigos 924, II, e 925, ambos do CPC. Sem custas e honorários, ante a 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Concedo em prol do 

executado os benefícios da assistência judiciária gratuita. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares. Ciência ao Ministério 

Público. P.I. Rondonópolis-MT, 08.02.2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002132-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. D. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MACEDO GALVAO OAB - MT0015668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002132-94.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cuida-se de ‘AÇÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA’ 

ajuizada por CARLOS HENRIQUE DE CASTRO CONCEIÇÃO em desfavor 

de MARCIELE BISPO DA SILVA, ambos qualificados nos autos. Aduz o 

autor que em decorrência de relacionamento amoroso havido com a 

requerida adveio o nascimento de L. B. de C., atualmente com três anos de 

idade. Alega que a requerida impede exercício do direito de visitas do 

genitor ao menor trazendo prejuízos ao autor concernente ao 

estabelecimento do essencial vínculo afetivo entre pai e filho. Após um ato 

e outro aportou aos autos relatório social dando conta da reconciliação do 

casal (ID 26727476), tendo a parte autora silenciado sobre referida 

temática, malgrado devidamente intimada via sistema. Relatei o essencial. 

DECIDO. Pois bem, não se pode olvidar que ante a postura da patrona da 

parte autora e o teor do relatório subscrito pelo setor multidisciplinar deste 

juízo, verifica-se que a parte autora não mais ostenta interesse na 

regulamentação da convivência paterna vindicada na exordial ao que me 

leva a crer que a matéria versada na presente ação perdeu o objeto, 

impondo-se a extinção do processo pela perda superveniente de 

Interesse Processual. Neste sentido, eis os seguintes julgados 

selecionados por Alexandre de Paula, em seu Código de Processo Civil 

Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, pág. 14: “O interesse de agir deve existir 

no momento em que a sentença for proferida. Se ele existir no início da 

causa mas desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta 

de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, 

res. Des. Leite Cintra; JTJSP 163/9)” “O interesse processual, cuja 

existência é indispensável, se existiu no início da causa, mas não está 

presente no momento da sentença, motiva a rejeição da ação” (Ac. un. da 

2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 200.351-1, rel. Des. Vasconcellos 

Pereira: JTJSP 173/126)” Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários ante à gratuidade da justiça. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Dê-se ciência ao Parquet. P. I. 

Arquivem-se com as baixas devidas. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 08 de 

fevereiro de 2020., CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007267-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007267-53.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de Cumprimento de 

Sentença formulado por J. Y. O. L. representado por sua genitora Sra. 

LIVANA ADRIEN em desfavor de ILENORD LEVEILLE, todos bem 

qualificados nos autos. Intimado para pagar a verba alimentar vindicada ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo (ID 22486367), o executado 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 22883627), 

refutando as alegações vertidas na exordial, sob o fundamento de 

excesso na execução, bem como requerendo a juntada de documentos 

legíveis com a devida descrição das despesas extraordinárias do 

alimentado. Adiante, a parte exequente pugnou pela decretação da sua 

prisão civil (ID 23348447). Por fim, o Parquet manifestou favoravelmente 

ao pleito do executo com intuito de que fosse colacionado ao feito cópia 

legível das despesas alusivas aos gastos com o infante em comento (ID 

25778744). Por força da decisão de ID n. 27688576, o juízo acolheu 

parcialmente a r. impugnação, determinando que a parte exequente que a 

parte exequente colacione aos autos, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia legível das notas ficais e receituários médicos, em 

sendo o caso, acerca dos alimentos extraordinários que persegue nestes 

autos. Adiante, a exequente pugnou pela extinção do processo. Rekatei. 

Decido. A faculdade de desistir da execução é assegurada ao credor pelo 

art. 775 do Código de Processo Civil, registrando que, embora indisponível 

o direito aos alimentos, a respectiva cobrança fica ao alvedrio da 

exequente. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos, a desistência da ação formulada através do pedido retro, 

fazendo-o por sentença, nos termos do art. 485, VIII, do CPC e, por 

conseqüência, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 925 

do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios indevidos, 

face a gratuidade da Justiça. Defiro em prol do executado r. benesse. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares. P. 

I. Rondonópolis-MT, 08.02.2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009596-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. I. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1009596-09.2017.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “Ação Revisional de 

Alimentos com pedido de tutela antecipada” proposta Devanildo I. em face 

de José A. de C. I. (d.n. 21/04/1998) e Giovana de C. I. (d.n. 29/04/2002), 

assistida por sua genitora, Sra. Rita de C. C., devidamente qualificados 

nos autos. Em síntese, narra o requerente que foi convencionado o 

pagamento de 51,62% do salário mínimo em favor da prole, acrescido do 

pagamento da prestação da casa em que os menores residem, compra de 

supermercado mensal, sacolão, açougue, contas de água, luz e telefone, 

além dos medicamentos dos filhos, passe escolar e material escolar. Não 

obstante, assevera que após o ajuste ocorrido em 04/06/2013 houve 

alteração em sua capacidade contributiva, uma vez que constituiu nova 

família, além de que o seu percebimento mensal encontra-se defasado e, 

ainda, em razão do filho José A. de C. I. ter implementado a maioridade e 

embora esteja cursando ensino superior, tem condições de trabalhar e 

contribuir com seu sustento. Com base nestes argumentos, pleiteia o 

autor, que a título de tutela antecipada fosse deferida a redução dos 

alimentos para 51,62% do salário mínimo vigente no país acrescido da 

metade das despesas com medicamentos, passe e material escolar dos 

filhos e tal, por conseguinte, seja a ação julgada procedente ao final. 

Juntou documentos pertinentes. Recebida a inicial, foi concedida as 

benesses da assistência judiciária gratuita e, por outro lado, indeferida a 

tutela vindicada, designando, na oportunidade, audiência de conciliação (ID 

10944420), restando infrutífera a tentativa de ajuste consoante termo 

acostado ao ID 12370255. Em contestação, os demandados, 

preliminarmente, impugnaram a benesse da justiça gratuita e, ato contínuo, 

refutando as argumentações iniciais, notadamente a alegada alteração 

superveniente das condições financeiras do alimentante, pleitearam a total 

improcedência da ação para manter o valor anteriormente fixado a título de 

alimentos. Na ocasião, vindicou pela quebra de sigilo bancário e fiscal, 
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oficiamento ao Cartório de Registro de Imóvel e à empresa empregadora, 

como objetivo de averiguar a existência de bens e os rendimentos 

mensais do autor. Réplica, ratificando os termos lançados na inicial, 

combatendo as afirmações lançadas em sede de defesa, instruindo o 

processo com cópia dos seus seis últimos comprovantes de rendimentos, 

da situação financeira em relação a graduação do filho maior de idade, 

dentre outros documentos (ID 14147492). Manifestação dos demandados, 

postulando para que o pagamento dos alimentos ocorra mediante 

depósito/transferência bancária em conta corrente de titularidade da filha 

Giovana, segunda requerida, em razão dos fatos comunicados em boletim 

de ocorrência pela representante legal acerca de conduta, em tese, 

perpetrada pelo autor em face da adolescente (ID 15928543). Parecer 

ministerial (ID 17573688). Oportunizada a especificação de provas, os 

demandados reiteraram os pedidos lançados na peça defensiva com o 

consequente julgamento antecipado do feito (ID 18038599). Por sua vez, o 

autor postulou pela produção de prova oral (ID 18455691). Em despacho 

saneador e organização do processo, restou afastada a preliminar 

arguida pelos demandados, assim como deferiu-se os benefícios da 

justiça gratuita em prol dos requeridos. Ainda, foi indeferido a quebra de 

sigilo bancário e fiscal antes almejado, cuja motivação encontra-se 

consignada no decisum de ID 18578956. É o relatório. Decido. Cuida-se de 

“Ação Revisional de Alimentos com pedido de tutela antecipada” proposta 

Devanildo I. em face de José A. de C. I. (d.n. 21/04/1998) e Giovana de C. 

I. (d.n. 29/04/2002), assistida por sua genitora, Sra. Rita de C. C., 

qualificados nos autos, objetivando que a verba alimentar anteriormente 

convencionada seja minorada no quantum acima descrito. Prima facie, o 

feito comporta imediato julgamento no estado em que se encontra, nos 

termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, porquanto, o acervo 

probatório constante do caderno eletrônico processual é suficiente para 

formação da convicção deste juízo, sendo prescindível dilação probatória 

em audiência. Por oportuno, importa registrar que o Juízo segue orientação 

da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que pesa sobre ao demandante o ônus de provar os fatos constitutivos do 

direito e, em contrapartida, ao demandado o ônus de provar os fatos 

modificativos ou extintivos do direito postulado. Nesse sentido: ‘Cabe aos 

autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete ao réu 

constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

reclamado’ (STJ-2ª Turma, REsp. nº 510.114/AL, rel. Min. JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, j. em 23/10/2007). Pois bem, é sabido que todo e qualquer 

pedido revisional deve ter suporte no artigo 1.699 do Código Civil que 

exige, para a alteração dos alimentos fixados, mudança de fortuna de 

quem presta os alimentos ou de quem os recebe, in verbis: “Se, fixados os 

alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, 

ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, 

conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do 

encargo”. A respeito do tema ensina Maria Berenice Dias que “Proposta 

ação de majoração de alimentos, deve o autor comprovar o aumento ou de 

suas necessidades ou das possibilidades do devedor” (Alimentos aos 

Bocados. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 192 – grifos 

originais). Com efeito, o autor invocou em seu favor a alteração de sua 

capacidade contributiva, advinda com a constituição de uma nova família, 

cujo valor antes convencionado refoge da sua possibilidade atual, em 

evidente desequilíbrio – desproporcionalidade - em relação as obrigações 

da genitora dos demandados. É necessário frisar, que a mera alegação de 

modificação da capacidade financeira não basta a autorizar a redução do 

encargo alimentar. Sob esse aspecto, corroborando a pretensão inicial, 

nota-se da instrução processual que o alimentante quitou o imóvel que 

serve de residência aos filhos, com usufruto à genitora destes, consoante 

informação lançada em réplica, fato não questionado pelos demandados. 

Demais disso, o autor ainda é responsável por todas as despesas 

domésticas relacionadas aos filhos e a manutenção da residência onde 

estes convivem com a genitora, quais sejam, adimplemento da compra 

mensal em supermercado, açougue e sacolão semanal, água, energia e 

telefone. Com efeito, os demandados deixaram de comprovar a efetiva 

necessidade dos alimentos na forma antes ajustada. Vale salientar que, 

malgrado tenha o primeiro requerido implementado a maioridade, o mesmo 

encontra-se regularmente matriculado em curso de ensino superior, 

situação trazida à conhecimento na inicial. Portanto, a presunção da 

necessidade é relativa – juris tantum –, admitindo prova em sentido 

contrário que, in casu, deixou de ser produzida. No mais, evidenciou-se 

que Jose A. de C. I., é beneficiado com Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES), não havendo parcela mensal destinada à educação a ser custeada 

pelos genitores, tão somente um valor residual de pouco mais de R$ 60,00 

o qual, vem sendo arcado pelo genitor, ora autor. Deveras, o alimentante 

trouxe prova sumária da situação (ID 14147492, 14147531, 14147738). 

Outrossim, é possível verificar que a segunda requerida em breve atingirá 

a maioridade civil (d.n. 29/04/2002), inexistindo nos autos as despesas 

ínsitas à sua sobrevivência, embora, neste caso, a presunção de sua 

necessidade aos alimentos seja absoluta - juris et de jure -, em 

decorrência da menoridade. Diante dessas ponderações, a manutenção 

do valor outrora convencionado, em espécie, relativamente a 51,62% 

(cinquenta e um vírgula sessenta e dois) por cento do salário mínimo se 

revela adequado a efetiva condição financeira do alimentante e, 

sobretudo, a necessidade dos alimentandos evidenciada nos autos, 

a t e n d e n d o ,  p o r  c o n s e g u i n t e ,  a o  t r i n ô m i o 

necessidade-possibilidade-proporcionalidade. No mais, em relação aos 

alimentos in natura, mantenho tão somente àqueles relacionados aos 

medicamentos, material e passe escolar em favor dos filhos, em sua 

integralidade, eis que atende as necessidades prementes dos 

descendentes. Por decorrência lógica, desobrigo o alimentante ao custeio 

da prestação in natura relacionadas ao mercado mensal, açougue e 

sacolão semanal, contas de água, energia e telefone, cujo valor mantido 

alhures referente aos alimentos em espécie, deverá ser destinado à esta 

finalidade, com a respectiva parcela contributiva da genitora. Assinalo que 

referida obrigação de custeio de parte das despesas extraordinárias 

revela-se genérica, de difícil liquidação numa eventual necessidade de 

execução forçada da sentença, dando azo também à futura judicialização 

do tema, via revisional, em fragrante contrariedade à almejada busca da 

pacificação social, estando os valores ora fixados respaldados no 

ordenamento jurídico vigente, mormente à luz do trinômio 

necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Assim, os alimentos, porque 

devidos, deverão ser revisionados da forma acima estabelecido, como 

solução mais adequada ao caso em testilha e que melhor se amolda à 

regra do art. 1.694, § 1º do Código Civil. Registra-se, ainda, que a mãe 

também deve contribuir para a manutenção dos filhos, pois é dever dos 

pais somar esforços para suprir as necessidades básicas de sua prole, 

conforme preconizam os artigos 1.566, IV, e 1.703, do Código Civil. Logo, 

ponderando que a genitora é jovem, e pessoa apta ao trabalho, conforme 

elementos constantes dos autos, o quantum ora fixado também levou em 

conta este aspecto. No mais, necessário consignar que o critério mais 

seguro e equilibrado para a definição do encargo é o da vinculação ao 

salário mínimo. Dessa maneira, fica garantido o reajuste dos alimentos 

anualmente e, em caso de o alimentante, por qualquer motivo, restar 

inadimplente, simplifica eventual propositura de ação de execução, 

afastando-se discussões acerca da liquidez do título. Ad argumentandum, 

consigno que o encargo alimentar outrora pretendido e estabelecido nesta 

oportunidade, se deu na categoria intuitu familiae, ou englobadamente, isto 

é, sem a identificação do percentual de cada beneficiário de modo que 

todos são os titulares da integralidade do crédito e, havendo a 

desobrigação em relação a um dos beneficiários, não implica 

necessariamente na redução do quantum. Destarte, no escólio de Maria 

Berenice Dias, in verbis: “Constitui-se, voluntariamente, uma espécie de 

solidariedade em que todos são titulares da integralidade do valor 

avençado. Em face da natureza difusa da obrigação, cessando a 

necessidade de algum dos beneficiários, tal não implica na redução do 

valor dos alimentos. O montante dos alimentos é estabelecido em prol de 

todos e, quando ocorre a cessação do direito alimentar de algum dos 

beneficiários, a quota é acrescida aos demais (...)” (Alimentos aos 

Bocados, Editora Revista dos Tribunais, Edição 2013, pág. 56). Por fim, 

não se pode deixar de mencionar, ainda, que o ônus alimentício pode, a 

qualquer momento, ser elevado, reduzido ou extinto, desde que haja 

alteração significativa na situação do alimentante ou da alimentada, 

ficando assegurado, portanto, a qualquer das partes valerem-se da ação 

pertinente, em sendo necessário. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido deduzido por Devanildo I. para fins de revisionar os 

alimentos antes convencionados, mantendo o encargo alimentar em 

51,62% do salários mínimo, acrescido dos custos relacionados à 

medicamento, material e passe escolar em favor dos filhos José A. de C. I. 

(d.n. 21/04/1998) e Giovana de C. I. (d.n. 29/04/2002), nestes autos 

assistida por sua genitora, Sra. Rita de C. C., em sua integralidade, cujo 

montante haverá de ser pago mediante depósito/transferência bancária (ID 

15928543) até o dia 05 (cinco) de cada mês. Sem custas ante a 

gratuidade da justiça precedentemente deferida. Em razão da 

sucumbência e por força do princípio da causalidade, e considerando a 
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natureza da ação e o trabalho efetivado e o tempo despendido, condeno 

os requeridos pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 

3.000,00 (três mil reais), consoante o que determina o art. 85, § 8º, do 

CPC. Ressalte-se que a exigibilidade das referidas verbas ficarão 

suspensas enquanto perdurar a impossibilidade das partes em adimpli-las, 

nos termos do art. 98, §3º, do CPC, ante a gratuidade de justiça 

concedida. Preclusa a via recursal, em não havendo qualquer 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.006 da CNGC-MT), 

arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020. (assinatura digital) Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001876-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO OAB - MT9461-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. F. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001876-83.2020.8.11.0003 VISTOS. Marcela Barbosa da Silva e 

Marco Antonio Francisco Castaldeli, devidamente qualificados e 

representados, propuseram o presente DIVÓRCIO CONSENSUAL. 

Destacam que contraíram núpcias em 21.12.2018, sob o regime de 

comunhão parcial de bens, registrando que no curso da união não adveio 

o nascimento de filhos, inexistindo bens/débitos a serem partilhados. 

Elucidam a pretensão por parte da autora Luciana em voltar a utilizar o 

nome de solteira. Pugnam pela procedência do pedido para que seja 

decretado o divórcio do casal, assinalando a impossibilidade na 

reconciliação. Relatei o essencial. Decido. De início, processe-se em 

segredo de justiça, com gratuidade processual. Pois bem. As partes são 

legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos 

processuais e as condições da ação. No mais, o pedido satisfaz às 

exigências do art. 226, § 6º da Constituição Federal. Por fim, quanto ao 

nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente deverá ser modificado diante de 

opção expressa nesse sentido por parte do cônjuge que adotou o 

sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º). In casu, inexistiu qualquer alteração 

no nome do casal quando do casamento (ID 28977321). Em face ao 

exposto: a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do 

casal. b) HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, 'b' do C.P.C., o 

acordo tal qual o celebrado na inicial. Sem custas ante a gratuidade da 

justiça. Em razão da solução consensual, não há que se falar em 

honorários de sucumbência. Preclusa a via recursal, expeçam-se os 

competentes mandados de averbação, bem como termo de guarda 

compartilhada, com as cautelas de praxe. Após, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se. P. I. Rondonópolis, 08 de fevereiro de 

2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001756-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. L. A. V. S. (REU)

M. L. V. D. S. (REU)

K. L. V. D. S. (REU)

Outros Interessados:

SILVIA ALVES DOS SANTOS OAB - 005.911.451-70 (REPRESENTANTE)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR ao demandante o prazo de 15 (quinze) dias para instruir o 

processo com cópia das certidões de nascimentos dos demandados, 

assim como o título judicial (sentença) que presente revisionar, sob pena 

de extinção da ação por ausência dos pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, 485, IV).

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014561-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. S. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

abrir vistas ao vista ao curador especial pretensamente nomeado pelo 

juízo. Em seguida, abra-se vista a parte autora e ao Parquet para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000064-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. P. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. D. S. T. J. (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora para esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, 

qual o interesse processual (necessidade-utilidade-adequação) no 

processamento do presente pleito executivo, haja vista o recente 

comparecimento espontâneo do executado aos autos, comprovando o 

adimplemento do quantum perseguido (ID 28325009), sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, III, do CPC)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001538-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ANTUNES FERREIRA MARISCO (REQUERENTE)

DANIZETE APARECIDA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILENIR ANTUNES FERREIRA (ESPÓLIO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora para emendar a inicial, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, atendendo às disposições contidas nos arts. 320 e 321, do 

CPC, carreando aos autos documento hábil a comprovar a propriedade do 

imóvel supracitado, mediante a apresentação da competente certidão de 

matrícula atualizada do mesmo, com o domínio devidamente conferido a de 

cujus, conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Bem como 

para junte nos autos os seguintes documentos: a) certidão negativa de 

débito municipal, estadual e federal em nome da extinta; b) Guia de 

Informação e Apuração do ITCMD, acompanhada do comprovante de 

pagamento do tributo ou declaração de isenção do mesmo; c) certidão de 

nascimento/casamento da herdeira Simone; d) certidão negativa de 

testamento, nos moldes do art. 2º, do Provimento n.º 56/2016-CNJ.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001729-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. R. (REQUERENTE)

R. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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informarem/retificarem o valor atribuído a título de alimentos para o 

percentual do salário mínimo correspondente.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004688-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DOS ANJOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LEONCIO TEIXEIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

WESLLEN DOS ANJOS SILVA (HERDEIRO)

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1004688-06.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. No que tange as ponderações 

vertidas no ID 23818170, é sabido que a representação do espólio 

confere-se ao inventariante, podendo firmar acordos que melhor atendam 

ao interesse da massa, contando, in casu, com a chancela judicial. 

Outrossim, ao que se extrai do imóvel objeto da avença, a propriedade em 

si conferia-se ao de cujus, mas tão somente direitos oriundos de contrato 

de compra e venda, desfeito por meio de acordo, a fim de imobilizar a 

sequência dos pagamentos vindouros, já que somente a quitação integral 

lhe conferiria a condição de proprietário, detentor da coisa imóvel. 

Superadas as anotações suprarreferidas, atenda-se ao pedido formulado 

pelo herdeiro Wesllen (ID 23818170), com a expedição do competente 

alvará judicial de levantamento dos valores vinculados aos autos. 2. 

Ademais, considerando-se que o imóvel de matrícula nº. 49.136 e o 

denominado ‘Rancho Tio Chico’ não se encontram na esfera de domínio do 

de cujus, deixo de admitir a inventariança sobre os mesmos, consoante 

fundamentação vertida no ID 17565204, permanecendo como bem de raiz 

inventariado apenas aquele de RGI nº. 49.603. Conseguintemente, 

intime-se o represente do espólio para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

atualizar seu endereço nos autos, instruindo o feito com o plano final de 

partilha, acompanhado dos seguintes documentos: a) comprovante de 

pagamento ou declaração de isenção do tributo causa mortis a que alude 

a GIA de ID 14503395; b) cópia dos documentos pessoais da herdeira 

Aline, bem como do assento civil da mesma; c) certidões negativas de 

débito municipal, estadual e federal em nome do de cujus, sob pena de 

extinção. Ainda, a fim de evitar futura arguição de nulidade processual, o 

inventariante deverá declinar o endereço da cônjuge supérstite do 

falecido, consoante já reiteradamente franqueado, porquanto o atual 

entendimento jurisprudencial caminha no sentido de se amealhar os bens 

adquiridos na constância do relacionamento, desde que provado o 

esforço comum para a sua aquisição. O verbete sumular nº. 377 do STF 

disciplina que “no regime de separação legal de bens, comunicam-se os 

adquiridos na constância do casamento”, devendo ser amealhado, no 

entanto, desde que comprovado o esforço comum para a sua aquisição, 

cujo entendimento também se coaduna as hipóteses de união estável. 

Nesse sentido, o STJ elucidou que embora permaneça válida a redação da 

súmula, deve ela ser interpretada com o aditivo condicionante, ‘desde que 

comprovado o esforço comum para sua aquisição.’ (STJ. 4ª Turma. REsp 

1.689.152/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/10/2017). A 

propósito, o Tribunal da Cidadania recentemente pontuou que “no regime 

de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância 

do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua 

aquisição.” (STJ. 2ª Seção. EREsp 1.623.858-MG, Rel. Min. Lázaro 

Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), julgado em 

23/05/2018 (Info 628). Com a vinda dos dados, promova-se a citação da 

cônjuge supérstite, mediante carta com aviso de recebimento, nos moldes 

do art. 626, §1º, do CPC, ‘vedada a citação por oficial de justiça – porque 

comprometeria a duração razoável do processo’ (STJ. 3ª Turma. REsp 

1.584.088-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2018 – 

Informativo nº. 626). 3. Não havendo impugnação às primeiras 

declarações e, apresentado o plano final de partilha, abra-se vista do feito 

ao herdeiro Wesllen e a r. consorte Evilane para, querendo, se manifestem 

no prazo legal. 4. Sem prejuízo, ouça-se o Fisco Estadual consoante 

derradeiramente deliberado. Às providências. Rondonópolis-MT, 30 de 

janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000072-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. S. D. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. H. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

ILSON JOSE GALDINO OAB - MT11554/O (ADVOGADO(A))

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000072-17.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de pedido de 

liquidação de sentença apresentado por JANAINA DE AMORIM SILVESTRE 

DE FREITAS em face de JOSE H, DE FREITAS, ambos devidamente 

qualificados na exordial. Na petição vertida no ID n. 28828784 parte autora 

pugnou pela extinção do processo. É o relatório. Decido. A desistência da 

ação é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental, inexistindo in casu nada que obstaculize o 

acolhimento do pedido de desistência. Face ao exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo único, CPC), e DECLARO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, c/c o art. 354, 

ambos do CPC). Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Defiro em prol 

do executado os benefícios da assistência judiciária gratuita. P. I. 

Arquivem-se com as baixas devidas. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 

2020; CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 789042 Nr: 9828-09.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDS, RFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SOUZA BIZERRA - 

OAB:20448/O, DENISE RODEGUER - OAB:291039/SP, DENISE RODEGUER 

- OAB:MT-15.121-A, DORIA PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - 

OAB:25924, JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - 

OAB:22862/O, LETÍCIA GONÇALVES DE CARVALHO - OAB:24.611/O, 

RAFAELA MARCOS FABIAN - OAB:22111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 É sabido que o Estado-Juiz, não se perdendo da memória a 

proporcionalidade e razoabilidade, deve impedir a eternização dos feitos 

(art. 139, incs. II e III, do CPC).

Pois bem. A par do requerimento vertido no pedido de fl. 94, é defeso 

manter processos em arquivos cartorários, numa eterna suspensão, à 

espera, destarte, de uma providência que não vem ou nunca virá.

 Assim, tendo em vista o tempo de tramitação processual, aliada ao atual 

estágio processual e invocando o Princípio da Duração Razoável do 

Processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), com amparo no paragrafo único do art. 

723 do CPC, reputo como sendo a medida mais adequada suspender o 

andamento da presente ação, pelo prazo de 30 dias, a fim de que a parte 

credora apresente requerimento apto ao prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

Cumpridas as determinações, intime-se pessoalmente a parte exequente 

para que se digne em praticar os atos que lhe competir (trazer cálculo 

atualizado do débito e informar sobre o interesse no prosseguimento do 

feito), no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem julgamento de 

mérito (CPC, 485, III), ciente de que na ausência de manifestação e/ou de 

suprimento da falta que impede o prosseguimento, o processo será extinto 

por abandono.

Intime-se.

 Ciência ao Parquet.

 Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 05 de dezembro de 2019.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818294 Nr: 2315-53.2016.811.0003

 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: MKSG, MSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS, DRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: walmir de souza gimenez - 

OAB:5.636 B

 Certifico que a foi redesignado para o dia 05/março/2020 às 09h00min 

para coleta do material genético.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406697 Nr: 2418-41.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGOM, MFO, RLDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS, OMDLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR SENA NOGUEIRA 

LUNA - OAB:21.762/O, MARCÍLIO RIBEIRO LACERDA - OAB:22704-0, 

RIVELINO LUCIO DE RESENDE - OAB:7147-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 INTIMAÇÃO DO DEVEDOR, na pessoa de seu advogado, nos termos do 

(art. 513, § 2º, I e II, CPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito no Valor de R$ 13.225,74 (Treze mil duzentos e vinte 

e cinco reais e setenta e quatro centavos), constante do cálculo de fls. 

363/364, sob pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida, bem como, para efetivar o recolhimento da 

taxa judiciária e custas judiciais (fls. 406/406).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758352 Nr: 12347-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, VANDERLÉA SOMMER - OAB:20007/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGLISTONE SOARES 

MIRANDA - OAB:13045/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EGLISTONE 

SOARES MIRANDA,  para devo lução dos autos nº 

12347-88.2014.811.0003, Protocolo 758352, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746922 Nr: 6123-37.2014.811.0003

 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: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANDERLANDIS DA 

SILVA SANTOS, para devolução dos autos nº 6123-37.2014.811.0003, 

Protocolo 746922, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007284-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. B. V. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: V. S. V. (d. n.21/02/2011), menor, representada por sua 

genitora, MARLENE DE SANTANA, brasileira, divorciada, promotora de 

vendas, portadora da cédula de identidade RG n.º1236668, expedida pela 

SSP/GO, inscrita no CPF/MF sob o n.º 819.862.621-20. PARTE REQUERIDA 

MAURICIO DE BRITO VALVERDE. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1007284-26.2018.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA MAURICIO DE BRITO VALVERDE, brasileiro, 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$ 2.593,54 (dois mil, 

quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro 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., A par do quanto noticiado no pedido retro 

e, 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, 7 de fevereiro de 2020. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007653-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. -. R. (AUTOR(A))

L. K. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. F. D. S. (REU)

 

Parte Autora: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu 

representante que in fine assina, na qualidade de substituto processual de 

Emanuelly Santana, menor impúbere, representado por sua genitora Lays 

Karoliny Santana Amancio, brasileira, solteira, do lar, portadora da cédula 

de identidade RG nº 2310266-7 SSP/MT, inscrita no CPF/MF nº 

033.965.631-07. REQUERIDO: ELISEU GUTEMBERG FRAGA DOS SANTOS. 

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS – PROCESSO Nº 1007653-20.2018.8.11.0003 - 

PJE - FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ELISEU GUTEMBERG 

FRAGA DOS SANTOS, brasileiro, atualmente em local ignorado e incerto, 

dos termos da presente ação, para querendo, responder a ação no prazo 

de 15 (quinze) dias. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, promovida pela parte autora acima. A 

genitora do requerente teve um relacionamento com o requerido 

resultando o nascimento de autor. Requer ao final, seja julgada procedente 

a ação, a fim de que seja declarada a paternidade do requerido em relação 

ao requerente com a devida retificação da certidão de nascimento do 

autor. Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o requerido 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. (...) 

Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004970-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO. Parte Autora: MARLY FERREIRA TELES, brasileira, 

casada, RG n.º 1462641 SSP/MT, CPF n.º 654.773.401-34. Parte 

Requerida: MARCOS ROBERTO DE SOUZA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS – 

PROCESSO Nº 1004970-73.2019.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA MARCOS ROBERTO DE SOUZA, brasileira, 

casada, demais qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e 
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incerto, para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital 

(art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, promovida pela parte autora 

acima. As partes contraíram matrimônio em 27/11/1976, sob o regime de 

Comunhão Universal de Bens e encontram-se separados de fato há mais 

de 20 (vinte) anos. Não possuem filhos menores em comum. Não há 

dívidas nem bens a partilhar. A parte autora requer ao final, seja julgada 

procedente a ação, a fim de que seja decretado o Divórcio do casal. 

Despacho/Decisão: Vistos etc. A par do quanto noticiado no pedido retro 

e, estando o requerido 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. (...) Cumpra-se. Eu, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 10 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: 1046318-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDICAR MULTIMARCAS EIRELI (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 Certifico que a parte interessada não 

recolheu as custas de distribuição da presente carta precatória, 

conquanto devidamente intimada através do DJE n. 10599, de 15/10/2019. 

Diante disso e em atendimento ao despacho de id. 24970706, 

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: 1046625-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CERBARO OAB - RS38459 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ORLANDIN (REQUERIDO)

ORLANDIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (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 Certifico que a parte interessada não 

recolheu as custas de distribuição da presente carta precatória, 

conquanto devidamente intimada através do DJE n. 10601, de 17/10/2019. 

Diante disso e em atendimento ao despacho de id. 25066944, 

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: 1046502-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL STAUT ALBANEZE (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 Certifico que a parte interessada não 

recolheu as custas de distribuição da presente carta precatória, 

conquanto devidamente intimada através do DJE n. 10600, de 16/10/2019. 

Diante disso e em atendimento ao despacho de id. 25029756, 

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: 1048172-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVAN LEONARDO GETTEN (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 Certifico que a parte interessada não 

recolheu as custas de distribuição da presente carta precatória, 

conquanto devidamente intimada através do DJE n. 10608, de 29/10/2019. 

Diante disso e em atendimento ao despacho de id. 25391695, 

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: 1048027-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE TAYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE SOUZA GIACCHINI OAB - MS11567 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEALLA VALENTIM MACHADO (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 Certifico que a parte interessada não 

recolheu as custas de distribuição da presente carta precatória, 

conquanto devidamente intimada através do DJE n. 10608 de 29/10/2019. 

Diante disso e em atendimento ao despacho de id. 2535447 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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059037-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO OAB - MT0012684A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELA DE SOUZA CORREA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1059037-68.2019.8.11.0041 

Requerente: Tecnoeste Maquinas e Equipamentos Ltda.. Requerida: 

Graciela de Souza Correa. Data e horário: 04 de fevereiro de 2020, às 

14h30min. PRESENTES Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Testemunha: Erni Barcelos Ficagna (CPF n.° 183.941.400-68) Testemunha: 

Evilário Roberto Da Silva (CPF n.° 960.547.001-20) Advogado Requente: 

Cristina Barbosa Arruda (OAB/13.346) Advogado Requerido: Camila 

Pereira Fernandes (OAB/18786) OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o 

pregão e aberta a solenidade, presentes as pessoas acima nominadas. A 

ilustre advogada Dra. Cristina Barbosa Arruda informa que patrocina os 

interesses da requerente e pede prazo de 05 dias para juntada de 

substabelecimento, o que foi deferido. Foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas arroladas pelo requerente, conforme termos anexos e 

gravações audiovisuais que acompanham a presente ata. DELIBERAÇÕES 

Vistos. Cumprida a finalidade desta carta precatória, devolva-se à 

comarca de origem mediante a adoção das formalidades necessárias, com 

baixa na distribuição. Nada mais. Eu, Lorena Larranhagas Mamedes de 

Arruda, Assessora de Técnica Jurídica, digitei. Às providências. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito Cristina Barbosa Arruda Advogado 

Requente Camila Pereira Fernandes Advogado Requerido

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005499-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER LEITE CURIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANSELMO SANCHEZ MOGRAO OAB - SP211232 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE CURIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1005499-41.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001155-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DE MOURA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS RODRIGUES OAB - SP276165 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE CRISTINA DOS SANTOS SCHEIFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001155-17.2020.8.11.0051 Vistos. Na certidão de 

id. 28499631, o oficial de justiça informa que não possui meios ou 

recursos para cumprimento do ato deprecado, uma vez que a verba 

destinada ao custeio de diligências (VIPAE) ainda não teria sido 

devidamente paga neste mês. A respeito do fato, assim o MM. Juiz Diretor 

deste Fórum se pronunciou em situação análoga, verbis: Vistos etc. 

Trata-se de Ofício encaminhado pela Gestora Administrativa da Central de 

Mandados objetivando informar que “... os mandados beneficiário da 

assistência judiciária gratuita estão sendo devolvidos, nesta Central de 

mandados, pelos Senhores Oficial de Justiça da Capital, sem devido 

cumprimento, alegando que não possuem meios ou recursos para 

prosseguimento da diligência e demais determinações não urgentes desse 

Juízo, sem que haja prejuízo no seu sustento, em razão do 

descumprimento da resolução 153/2012 do Conselho Nacional de justiça 

que determina o deposito antecipado de VIPAE-verbas destinadas ao 

custeio de diligências, que deveria ter sido paga até o 10° Dia útil e até 

esta data não foi.” Por fim “... com o objetivo de resguardar o dever desta 

divisão no cumprimento das determinações superiores, vem perante 

Vossa Excelência, consultar como proceder diante da situação acima 

mencionada. Relatados, sucintamente, decido. No caso vertente, a 

despeito do noticiado atraso no pagamento da VIPAE, este fato não 

autoriza os oficiais de justiça desta Comarca a promoverem a devolução 

dos mandados sem o respectivo cumprimento, mas, sim, s.m.j., pode ser 

motivo a justificar eventual atraso no cumprimento dos mandados 

concernentes à assistência judiciária gratuita, ou seja, não serve como 

escusa legítima para a devolução dos mesmos à Central de Mandados. 

Nessa senda, determino à Gestora da Central de Mandados deste Fórum 

que promova a imediata devolução dos mandados aos oficiais de justiça 

de origem, advertindo-os de que, em caso de negativa em recebê-los ou 

de reiterada devolução pelo mesmo motivo, serão adotadas as medidas 

disciplinares pertinentes ao caso. Comunique-se à Egrégia Presidência 

deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do presente fato. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. (assinado 

eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito Diretor do 

Fórum da Capital Realmente, nos termos muito bem articulados pelo ilustre 

Juiz Diretor, o atraso no pagamento da verba atribuída aos meirinhos à 

título de “VIPAE” não os autoriza ao não cumprimento dos mandados que 

lhes são ordenados. A persistir tal situação, as partes beneficiárias da 

gratuidade da justiça receberiam tratamento negativamente diferenciado 

por parte do Poder Judiciário, o que não pode prevalecer. Ademais, 

certamente o quantum remuneratório já foi ou está sendo provisionado 

pelo Tribunal de Justiça, com crédito aos oficiais de justiça. Portanto, 

deverá a Secretaria expedir novo mandado, encaminhando-o para pronto 

cumprimento pelo mesmo oficial de justiça anteriormente designado. Após, 

devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Cópia desta decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000948-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

MATHEUS FIGUEIREDO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1000948-18.2020.8.11.0051 Vistos. Na certidão de 

id. 28442288, o oficial de justiça informa que não possui meios ou 

recursos para cumprimento do ato deprecado, uma vez que a verba 

destinada ao custeio de diligências (VIPAE) ainda não teria sido 

devidamente paga neste mês. A respeito do fato, assim o MM. Juiz Diretor 

deste Fórum se pronunciou em situação análoga, verbis: Vistos etc. 

Trata-se de Ofício encaminhado pela Gestora Administrativa da Central de 

Mandados objetivando informar que “... os mandados beneficiário da 

assistência judiciária gratuita estão sendo devolvidos, nesta Central de 

mandados, pelos Senhores Oficial de Justiça da Capital, sem devido 

cumprimento, alegando que não possuem meios ou recursos para 

prosseguimento da diligência e demais determinações não urgentes desse 

Juízo, sem que haja prejuízo no seu sustento, em razão do 

descumprimento da resolução 153/2012 do Conselho Nacional de justiça 

que determina o deposito antecipado de VIPAE-verbas destinadas ao 

custeio de diligências, que deveria ter sido paga até o 10° Dia útil e até 

esta data não foi.” Por fim “... com o objetivo de resguardar o dever desta 

divisão no cumprimento das determinações superiores, vem perante 

Vossa Excelência, consultar como proceder diante da situação acima 

mencionada. Relatados, sucintamente, decido. No caso vertente, a 

despeito do noticiado atraso no pagamento da VIPAE, este fato não 

autoriza os oficiais de justiça desta Comarca a promoverem a devolução 

dos mandados sem o respectivo cumprimento, mas, sim, s.m.j., pode ser 

motivo a justificar eventual atraso no cumprimento dos mandados 

concernentes à assistência judiciária gratuita, ou seja, não serve como 

escusa legítima para a devolução dos mesmos à Central de Mandados. 

Nessa senda, determino à Gestora da Central de Mandados deste Fórum 

que promova a imediata devolução dos mandados aos oficiais de justiça 

de origem, advertindo-os de que, em caso de negativa em recebê-los ou 

de reiterada devolução pelo mesmo motivo, serão adotadas as medidas 

disciplinares pertinentes ao caso. Comunique-se à Egrégia Presidência 

deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do presente fato. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. (assinado 

eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito Diretor do 
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Fórum da Capital Realmente, nos termos muito bem articulados pelo ilustre 

Juiz Diretor, o atraso no pagamento da verba atribuída aos meirinhos à 

título de “VIPAE” não os autoriza ao não cumprimento dos mandados que 

lhes são ordenados. A persistir tal situação, as partes beneficiárias da 

gratuidade da justiça receberiam tratamento negativamente diferenciado 

por parte do Poder Judiciário, o que não pode prevalecer. Ademais, 

certamente o quantum remuneratório já foi ou está sendo provisionado 

pelo Tribunal de Justiça, com crédito aos oficiais de justiça. Portanto, 

deverá a Secretaria expedir novo mandado, encaminhando-o para pronto 

cumprimento pelo mesmo oficial de justiça anteriormente designado. Após, 

devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Cópia desta decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001008-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR OLIVEIRA DE BARROS SPAGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GODINHO PASA OAB - PR36555 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFECCOES DEL ' HOMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UESLEI RODRIGO RIBEIRO OAB - 020.963.881-80 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001008-88.2020.8.11.0051 Vistos. Na certidão de 

id. 28451201, o oficial de justiça informa que não possui meios ou 

recursos para cumprimento do ato deprecado, uma vez que a verba 

destinada ao custeio de diligências (VIPAE) ainda não teria sido 

devidamente paga neste mês. A respeito do fato, assim o MM. Juiz Diretor 

deste Fórum se pronunciou em situação análoga, verbis: Vistos etc. 

Trata-se de Ofício encaminhado pela Gestora Administrativa da Central de 

Mandados objetivando informar que “... os mandados beneficiário da 

assistência judiciária gratuita estão sendo devolvidos, nesta Central de 

mandados, pelos Senhores Oficial de Justiça da Capital, sem devido 

cumprimento, alegando que não possuem meios ou recursos para 

prosseguimento da diligência e demais determinações não urgentes desse 

Juízo, sem que haja prejuízo no seu sustento, em razão do 

descumprimento da resolução 153/2012 do Conselho Nacional de justiça 

que determina o deposito antecipado de VIPAE-verbas destinadas ao 

custeio de diligências, que deveria ter sido paga até o 10° Dia útil e até 

esta data não foi.” Por fim “... com o objetivo de resguardar o dever desta 

divisão no cumprimento das determinações superiores, vem perante 

Vossa Excelência, consultar como proceder diante da situação acima 

mencionada. Relatados, sucintamente, decido. No caso vertente, a 

despeito do noticiado atraso no pagamento da VIPAE, este fato não 

autoriza os oficiais de justiça desta Comarca a promoverem a devolução 

dos mandados sem o respectivo cumprimento, mas, sim, s.m.j., pode ser 

motivo a justificar eventual atraso no cumprimento dos mandados 

concernentes à assistência judiciária gratuita, ou seja, não serve como 

escusa legítima para a devolução dos mesmos à Central de Mandados. 

Nessa senda, determino à Gestora da Central de Mandados deste Fórum 

que promova a imediata devolução dos mandados aos oficiais de justiça 

de origem, advertindo-os de que, em caso de negativa em recebê-los ou 

de reiterada devolução pelo mesmo motivo, serão adotadas as medidas 

disciplinares pertinentes ao caso. Comunique-se à Egrégia Presidência 

deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do presente fato. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. (assinado 

eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito Diretor do 

Fórum da Capital Realmente, nos termos muito bem articulados pelo ilustre 

Juiz Diretor, o atraso no pagamento da verba atribuída aos meirinhos à 

título de “VIPAE” não os autoriza ao não cumprimento dos mandados que 

lhes são ordenados. A persistir tal situação, as partes beneficiárias da 

gratuidade da justiça receberiam tratamento negativamente diferenciado 

por parte do Poder Judiciário, o que não pode prevalecer. Ademais, 

certamente o quantum remuneratório já foi ou está sendo provisionado 

pelo Tribunal de Justiça, com crédito aos oficiais de justiça. Portanto, 

deverá a Secretaria expedir novo mandado, encaminhando-o para pronto 

cumprimento pelo mesmo oficial de justiça anteriormente designado. Após, 

devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Cópia desta decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047482-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA MARTINS FREITAS (REQUERENTE)

CELMA MARTINS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON CESAR DA SILVA OAB - GO20105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ LIMA MEIRELLES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1047482-54.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente à origem mediante 

a adoção das formalidades necessárias. Às providências. Cuiabá, 10 de 

fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033374-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO MORALES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BEATRIZ BELTRAME GUINAMI OAB - SP419511 

(ADVOGADO(A))

CRISTIAN DE SALES VON RONDOW OAB - SP167512 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE DA GRACA FERREIRA LEAO (REQUERIDO)

JOSE EURIPEDES LEAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1033374-20.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de id. 

24257641. Com a manifestação, imediatamente conclusos. Decorrido o 

prazo assinalado sem pronunciamento, certifique-se e devolva-se a 

presente à Comarca de origem, no estado em que se encontra, 

observando no que couber os termos do art. 393 da CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033873-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED VILHENA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR OAB - RO4683 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MENEGOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1033873-04.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 24646432, deverá a Secretaria expedir novo 

mandado, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça com observância das 

regras contidas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. Acaso o meirinho observe 

que podem estar ocorrendo as circunstâncias apontadas no art. 252 do 

CPC, a intimação poderá ser efetuada com hora certa, conforme prevê o 

art. 275, §2º, do mesmo Código. Consigno que a parte interessada deverá 

apresentar nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que não é 

beneficiária da gratuidade da justiça. Sendo positiva a diligência, 

devolva-se a presente à origem mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Cópia da presente servirá como mandado. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033199-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE 

CAMPO GRANDE E REGIAO - SICREDI CAMPO GRANDE MS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS REIS FERRO OAB - MS13660 (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE OAB - MS15519 (ADVOGADO(A))

EDMILSON GOMES PAGUNG OAB - MS23515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR LUCAS SOUZA MEIRELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1033199-26.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 24308999, deverá a Secretaria expedir novo 

mandado, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça com observância das 

regras contidas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. Acaso o meirinho observe 

que podem estar ocorrendo as circunstâncias apontadas no art. 252 do 

CPC, a intimação poderá ser efetuada com hora certa, conforme prevê o 

art. 275, §2º, do mesmo Código. Consigno que a parte interessada deverá 

apresentar nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que não é 

beneficiária da gratuidade da justiça. Sendo positiva a diligência, 

devolva-se a presente à origem mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Cópia da presente servirá como mandado. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046118-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MARTINS BRESSAN (REQUERENTE)

RILLER SILVA REVERDITO (REQUERENTE)

MAYARA DE ALMEIDA TAVARES (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:

GILMAR FIORINI (REQUERIDO)

LENI HACK (REQUERIDO)

LUCIENE NEVES SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT5286-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1046118-47.2019.8.11.0041 

Requerentes: Riller Silva Reverdito, João Carlos Martins Bressan e Mayara 

De Almeida Tavares. Requeridos: Luciene Neves Santos, Leni Hack e 

Gilmar Fiorini. Data e horário: 04 de fevereiro de 2020, às 15h00min. 

PRESENTES Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni Guimarães Advogada 

requerentes: Crislaine Veiga (OAB 15425/0) Advogado requerido Gilmar 

Fiorini: Claudio Palma Dias (OAB 3.523-A/MT) Testemunha: Rosilda 

Rodrigues Rocha. (CPF n.° 011.509.001-05) Testemunha: Evando Carlos 

Moreira (CPF n.° 149.353.278-20) Estagiaria: Natalia de Mello Nascimento 

Silva Estagiaria: Emanuelle Lemes de Figueiredo OCORRÊNCIAS Vistos. 

Efetuado o pregão e aberta a solenidade, presentes as pessoas acima 

nominadas. Ausentes as partes requeridas Luciene Neves Santos e Leni 

Hack e seus respectivos procuradores, embora regularmente intimados 

através do DJe n. 10.641, de 18/12/2019. Foram colhidos os depoimentos 

das testemunhas arroladas pelos requerentes, conforme termos anexos e 

gravações audiovisuais que acompanham a presente ata. DELIBERAÇÕES 

Vistos. Cumprida a finalidade desta carta precatória, devolva-se à 

comarca de origem mediante a adoção das formalidades necessárias, com 

baixa na distribuição. Nada mais. Eu, Lorena Larranhagas Mamedes de 

Arruda, Assessora de Técnica Jurídica, digitei. Às providências. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito Crislaine Veiga Advogada 

requerentes Claudio Palma Dias Advogado requerido

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046208-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALESSI & FILHOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES OAB - PR40502 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1046208-55.2019.8.11.0041 

Requerente: Mirian Auto Posto Ltda. Requerido: Jose Alessi & Filhos Ltda. 

Data e horário: 06 de fevereiro de 2020, às 15h30min. PRESENTES Juiz de 

Direito: Claudio Roberto Zeni Guimarães Advogada requerente: Ana 

Carolina Almeida Diniz (OAB/MT 9623) Advogado requerido: Gyordano 

Reiners Brito Almeida (OAB/MT 23574/0) Testemunha: Jaciane Xavier Da 

Silva (CPF n.° 962.267.061-04) OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão 

e aberta a solenidade, presentes as pessoas acima nominadas. Foi 

colhido o depoimento da testemunha arrolada pela requerente, conforme 

termo anexo e gravação audiovisual que acompanham a presente ata. 

DELIBERAÇÕES Vistos. Cumprida a finalidade desta carta precatória, 

devolva-se à comarca de origem mediante a adoção das formalidades 

necessárias, com baixa na distribuição. Nada mais. Eu, Lorena 

Larranhagas Mamedes de Arruda, Assessora de Técnica Jurídica, digitei. 

Às providências. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito Ana 

Carolina Almeida Diniz Advogada requerente Gyordano Reiners Brito 

Almeida Advogado requerido

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060291-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRECO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE OAB - SP101599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIGGI TAPAJOS GOMES OAB - GO19632 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WILSON JOSE DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1060291-76.2019.8.11.0041 

Requerente: Nutreco Brasil Nutrição Animal Ltda. Requerido: GB 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. Data e horário: 06 de fevereiro de 

2020, às 16h00min. PRESENTES Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni 

Guimarães. Preposto da requerente: Eliezer Taborda (CPF n.° 

459.521.671-87). Advogado requerente: Elder Matheus Campos Taborda 

(OAB 25543/0-MT). Testemunha: Wilson José de Andrade. (CPF 

n.°566.203.731-00). OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão e aberta a 

solenidade, presentes as pessoas acima nominadas. Ausentes a parte 

requerida e seus respectivos procuradores, embora regularmente 

intimados através do DJe n. 10.642, de 19/12/2019. Foi colhido o 

depoimento da testemunha arrolada pela requerente, conforme termo 

anexo e gravação audiovisual que acompanham a presente ata. 

DELIBERAÇÕES Vistos. Cumprida a finalidade desta carta precatória, 

devolva-se à comarca de origem mediante a adoção das formalidades 

necessárias, com baixa na distribuição. Nada mais. Eu, Lorena 

Larranhagas Mamedes de Arruda, Assessora de Técnica Jurídica, digitei. 

Às providências. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito Elder 

Matheus Campos Taborda Advogado requerente Eliezer Taborda Preposto 

da requerente

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035583-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BRIZOLA (REQUERENTE)

SHAULLIN TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA 

(REQUERENTE)

XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))
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EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE FERREIRA (REQUERIDO)

A. L. M. V. (REQUERIDO)

SEGURADORA SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

N. M. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT DAVID OAB - SP215120 (ADVOGADO(A))

FELIPE GUSTAVO GALESCO OAB - SP258471 (ADVOGADO(A))

PRISCILA DAVID OAB - SP260421 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1035583-59.2019.8.11.0041 

Requerentes: Viviane Ferreira, Ana Luisa Monte Verde e Natália Monte 

Verde e outro. Requeridos: Xaxim Comércio de Combustível Ltda., Shaullin 

Transportador Revendedor Retalhista e outro. Data e horário: 06 de 

fevereiro de 2020, às 17h00min. PRESENTES Juiz de Direito: Claudio 

Roberto Zeni Guimarães. Promotor De Justiça: Aurélio René Arrais. 

Advogada requerentes: Mariele de Lima Muniz (OAB/MT 8.943-O). 

Advogado requeridos: Evandro Santos da Silva (OAB/MT 5726-B). 

Testemunha: Kadd Haeg Maciel. (CPF n.° 774.777.821-04). Estagiária: 

Leidiane Santana Nogueira. OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão e 

aberta a solenidade, presentes as pessoas acima nominadas. Ausente a 

interessada Seguradora Sul América Cia Nacional de Seguros e seus 

respectivos procuradores, embora regularmente intimados através do DJe 

n. 10.642, de 19/12/2019. A douta advogada, Dra. Mariele de Lima Muniz, 

requer prazo de 05 dias para juntada de substabelecimento, o que resta 

deferido. Foi colhido o depoimento da testemunha arrolada pela parte 

requerida, conforme termo anexo e gravação audiovisual que 

acompanham a presente ata. DELIBERAÇÕES Vistos. Cumprida a 

finalidade desta carta precatória, devolva-se à comarca de origem 

mediante a adoção das formalidades necessárias, com baixa na 

distribuição. Nada mais. Eu, Lorena Larranhagas Mamedes de Arruda, 

Assessora de Técnica Jurídica, digitei. Às providências. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito Aurélio René Arrais Promotor de Justiça 

Mariele de Lima Muniz Evandro Santos da Silva Advogada requerentes 

Advogado requeridos

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021748-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILDERLANE PINHEIRO (REQUERENTE)

ANTONIO GILCIVAN PINHEIRO (REQUERENTE)

FRANCISCO JUCELINO PINHEIRO (REQUERENTE)

MARIA RIZEUDA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA GILCILENE PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MARTINS SANCHES OAB - SP239304 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARTINS SANCHES OAB - SP225166 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTIN TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON LUIZ SCHIESTL SILVEIRA OAB - PR56763 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR OAB - SP131896 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1021748-04.2019.8.11.0041 

Requerentes: Maria Rizeuda Alves De Oliveira, Antonio Gilcivan Pinheiro, 

Antonio Gilderlane Pinheiro, e outros. Requerido: Santin Transportes Ltda. 

e outro. Data e horário: 06 de fevereiro de 2020, às 14h30min. PRESENTES 

Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni Guimarães Advogada requeridos: 

Dannyely Messias de Souza (OAB/MT 24720) Advogada: Elaine Souza 

Moreira (OAB/MT 24758) OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão e 

aberta a solenidade, presentes as pessoas acima nominadas. Ausentes 

as partes requerentes e seus respectivos procuradores, embora 

regularmente intimados. Também ausente a testemunha arrolada pelos 

requeridos, que, embora de fato resida no local indicado no mandado, 

conforme informações da vizinhança, não se encontra no local por motivo 

de viagem. A douta advogada insiste na oitiva da referida testemunha, 

porém, pleiteia prazo de 10 (dez) dias para procurar obter maiores 

informações sobre a testemunha e desta forma contribuir para o 

cumprimento do mandado. DELIBERAÇÕES Vistos. Diante da informação 

de que não foi possível localizar a testemunha, bem assim da insistência 

na sua oitiva, defiro prazo de 10 (dez) dias conforme requerido. Decorrido 

o prazo assinalado, certifique-se e conclusos para designação de nova 

audiência. Nada mais. Eu, Lorena Larranhagas Mamedes de Arruda, 

Assessora de Técnica Jurídica, digitei. Às providências. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito Dannyely Messias de Souza Advogada 

requeridos Elaine Souza Moreira Advogada

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021748-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILDERLANE PINHEIRO (REQUERENTE)

ANTONIO GILCIVAN PINHEIRO (REQUERENTE)

FRANCISCO JUCELINO PINHEIRO (REQUERENTE)

MARIA RIZEUDA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA GILCILENE PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MARTINS SANCHES OAB - SP239304 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARTINS SANCHES OAB - SP225166 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTIN TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON LUIZ SCHIESTL SILVEIRA OAB - PR56763 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR OAB - SP131896 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1021748-04.2019.8.11.0041 

Requerentes: Maria Rizeuda Alves De Oliveira, Antonio Gilcivan Pinheiro, 

Antonio Gilderlane Pinheiro, e outros. Requerido: Santin Transportes Ltda. 

e outro. Data e horário: 06 de fevereiro de 2020, às 14h30min. PRESENTES 

Juiz de Direito: Claudio Roberto Zeni Guimarães Advogada requeridos: 

Dannyely Messias de Souza (OAB/MT 24720) Advogada: Elaine Souza 

Moreira (OAB/MT 24758) OCORRÊNCIAS Vistos. Efetuado o pregão e 

aberta a solenidade, presentes as pessoas acima nominadas. Ausentes 

as partes requerentes e seus respectivos procuradores, embora 

regularmente intimados. Também ausente a testemunha arrolada pelos 

requeridos, que, embora de fato resida no local indicado no mandado, 

conforme informações da vizinhança, não se encontra no local por motivo 

de viagem. A douta advogada insiste na oitiva da referida testemunha, 

porém, pleiteia prazo de 10 (dez) dias para procurar obter maiores 

informações sobre a testemunha e desta forma contribuir para o 

cumprimento do mandado. DELIBERAÇÕES Vistos. Diante da informação 

de que não foi possível localizar a testemunha, bem assim da insistência 

na sua oitiva, defiro prazo de 10 (dez) dias conforme requerido. Decorrido 

o prazo assinalado, certifique-se e conclusos para designação de nova 

audiência. Nada mais. Eu, Lorena Larranhagas Mamedes de Arruda, 

Assessora de Técnica Jurídica, digitei. Às providências. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito Dannyely Messias de Souza Advogada 

requeridos Elaine Souza Moreira Advogada

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038347-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PS LOCACAO DE SERVICOS S/S - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO GOES FERNANDES OAB - GO32051 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1038347-18.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 27780388, deverá a Secretaria expedir novo 

mandado, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça com observância das 
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regras contidas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. Acaso o meirinho observe 

que podem estar ocorrendo as circunstâncias apontadas no art. 252 do 

CPC, a intimação poderá ser efetuada com hora certa, conforme prevê o 

art. 275, §2º, do mesmo Código. Consigno que a parte interessada deverá 

apresentar nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que não é 

beneficiária da gratuidade da justiça. Sendo positiva a diligência, 

devolva-se a presente à origem mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Cópia da presente servirá como mandado. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019068-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LAERCIO SOARES MADEIRA OAB - RS8152 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRYSNEY KARINA CAETANO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

HUMBERTO EMILIANO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

H.E.S PEREIRA COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1019068-46.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de 

id.25711493. Com a manifestação, imediatamente conclusos. Decorrido o 

prazo assinalado sem pronunciamento, certifique-se e devolva-se a 

presente à Comarca de origem, no estado em que se encontra, 

observando no que couber os termos do art. 393 da CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001601-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR ANTONIO PEREIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SAVINI BERNARDES PIRES DE ALMEIDA RESENDE OAB - 

GO17196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antônio Eustáquio Pereira (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. 29016639 , nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 10 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009191-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1009191-70.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - 

RONDONOPOLIS I - SPE LTDA VISTO Diante da ausência de embargos, 

determino seja transferido o valor penhorado nos autos (R$ 3.786,11) 

mais o valor depositado pela devedora (R$ 2.525,12) para a conta do 

município. Depois, intime-se a executada para depositar o restante da 

dívida (R$ 1.015,59 ), em cinco dias, sob pena de penhora, uma vez que o 

valor cobrado pelo município em 17/06/2019 era de R$ 7.326,82, sendo 

que o valor penhorado somado com o depósito alcança apenas a 

importância de R$ 6.311,23. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 8 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008562-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FRANCA DE LUCENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N° Visto. 1. Converto o processo de conhecimento em 

execução de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão 

do tipo do processo para cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – 

Foro Judicial). 2. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o INSS, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução de sentença, nos termos do artigo 

535 do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003977-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA SIQUEIRA ALVES ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003977-98.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: DALVA SIQUEIRA ALVES 

ANDRADE EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTO Intime-se a parte autora para informar, em 5 dias, se concorda com 

os cálculos do INSS. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 9 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002253-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DO NASCIMENTO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002253-59.2017.8.11.0003. AUTOR(A): ROSENIL DO NASCIMENTO 

MARTINS REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO. Intime-se, por meio de 

mandado, o perito ANTONIO CASTRO ALVES para designar nova data 

para perícia médica do autor, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 9 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005766-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA CLARISSE KLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

LANA GLEYCE ARAUJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005766-35.2017.8.11.0003. AUTOR(A): NEILA CLARISSE KLOS REU: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, LANA GLEYCE ARAUJO VISTO A perícia 

já foi realizada nos autos. O laudo pericial está juntado no feito. Assim, 

não há que se falar em pericia para o mês de março. INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem sobre o laudo do perito, no prazo comum de 

15 dias (art. 477, § 1º do CPC). Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 9 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002022-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERINILSON CASTRO (REQUERENTE)

ALESSANDRA SURUBI BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002022-66.2016.8.11.0003. REQUERENTE: ALESSANDRA SURUBI 

BARBOSA, ERINILSON CASTRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, STA CASA DE MISERICORDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS VISTO Intimem-se as partes para, em 

5 dias, informarem se a perícia foi ou não realizada. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 9 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007680-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA APARECIDA GOVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO JOÃO 

RICARDO FILIPAK OAB/MT, 11.551, PARA TOMAR CIÊNCIA DO OFICIO Nº 

132/2019/AJ/SMS, JUNTADO NOS PRESENTES AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003756-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE CASAGRANDA - ME (EXECUTADO)

JANETE CASAGRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003756-47.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: JANETE CASAGRANDA - ME, JANETE CASAGRANDA 

VISTO Dê ciência a executada da petição do exequente renunciando ao 

bem imóvel penhorado nos autos. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 29 de 

novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007730-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. P. DA COSTA - CONVENIENCIA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Dê ciência às partes acerca do conteúdo do Id. 27063649 

Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira 06 de dezembro de 2019. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737378 Nr: 245-34.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AMORESIO DUARTE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 245-34.2014.811.0003 (737378)

VISTO

Trata-se de liquidação de sentença promovida por AMORESIO DUARTE 

SANTANA 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.

 Nomeado como perito o contador José Aparecido Alves Pinto, este 

apresentou o laudo pericial conclusivo pela ausência de defasagem 

salarial (fls. 282/285).

Intimada, a parte autora discordou do laudo apresentado e requereu a 

realização de nova perícia (fls. 286/292).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, concordou com o laudo elaborado 

pelo perito contábil, razão pela qual requereu sua homologação, com a 

extinção da ação (293/295).

É o relatório.

Decido.

A questão central cinge-se à apuração de diferenças nos vencimentos do 

servidor, aplicando-se a metodologia da Lei 8.880/94, in verbis:

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.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na 

divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, 
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jan/94 e fev/94 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV 

DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES, independente da data de 

pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não 

poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo 

perito está em consonância com o que determina a Lei nº 8.880/94, 

conforme explanado abaixo:

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO.

De início, anoto que o perito utilizou, para o cálculo, as fichas financeiras 

disponibilizadas nos autos, atinente ao período de 11/1993 a 02/1994.

Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador 

elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses 

de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da 

folha, chegando a média aritmética de 150,58 (artigo 22, I).

 PLANILHA DE CÁLCULO SALÁRIO – URV – LEI 8.880/94

Meses/ano Descrição Verbas Valor Salário URV do último dia do mês de 

referência Quantidade URV convertidas

Nov/93 Vencimento base 41.046,00 238,32 172,23

Dez/93 Vencimento base 48.465,20 327,90 147,80

Jan/94 Vencimento base 57.751,20 458,16 126,05

Fev/94 Vencimento base 99.632,40 637,64 156,25

 Total URV 602,34

Média conforme Lei 8.880 em quantidade de URV 150,58

Média Aritmética apurada conforme §2º do art. 22 da Lei 8.880/94 156,25

A seguir, o perito constatou que em março de 1994 o servidor recebeu o 

valor em URV de 168,59, superior ao salário de fevereiro/1994(R$ 

156,25), conforme o estabelecido no art. 22, §2º, da Lei 8.880/94.

Mar/94 Vencimento base 156.964,80 931,05 168,59

Diferença apurada no salário de março de 1994 0,00%

Abr/94 Vencimento base 228,075,07 1.323,92 172,27

Mai/94 Vencimento base 313.031,65 1.908,68 164,00

Jun/94 Vencimento base 176,29 176,29

Jul/94 Vencimento base 150,40 150,40

Ago/94 Vencimento base 150,40 150,40

Set/94 Vencimento base 195,60 195,60

Reajuste concedido pela Lei nº 6.528/94 sobre a média aritmética §2º 

art.22 25,18%

De acordo com o laudo pericial, o autor não faz jus à diferença decorrente 

da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Real, pois a média salarial 

prevista na forma de cálculo estabelecida pela Lei n. 8.880/94 era de 

156,25 URV, enquanto que o salário recebido em março/94 foi de 168,59, 

ou seja, em valor superior a média encontrada (fls. 285).

Em relação aos salários recebidos nos meses de julho/agosto de 1994, no 

valor de 150,40 URV, embora sejam inferiores ao de fevereiro/94 (156,25 

URV), foram reajustados em setembro/94, por meio da lei Estadual nº 

6.528/94, que promoveu um aumento salarial de 25%, conforme 

demonstrado pelo expert às fls. 285.

Como se vê, o perito concluiu que não houve nenhuma defasagem salarial.

Quanto à impugnação ao laudo pericial, anoto que, a despeito da 

inconformidade da parte autora com o resultado da perícia contábil, o 

requerente não apontou elementos suficientes para desconstituir o laudo 

pericial em questão, sendo que o cálculo foi elaborado de acordo com a 

metodologia estabelecida na Lei nº 8.880/94.

Ressalta-se que as fichas financeiras juntadas pelo requerido 

comprovam, ainda, a reposição salarial recebida pelo servidor, nos meses 

de abril, maio e junho de 1994, por meio da rubrica DIF CONV. MP-482 

URV, conforme se verifica da ficha financeira.

Além dessa diferença recebida (DIF CONV. MP-482 URV), houve a 

recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, 

por meio da Lei Estadual nº 6.528/94, que de acordo a documentação 

trazida pelo Estado de Mato Grosso, o aumentou foi de 18%.

RECOMPOSIÇÃO – LEGISLAÇÃO ESTADUAL Nº 6.528/1994.

A ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da 

documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que 

revela a ocorrência recomposição das perdas salariais dos servidores 

decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado 

incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994.

Com efeito, as Mensagens nº 48/94 e 57/94 informam que o Projeto de Lei 

que culminou com a edição da Lei Estadual nº 6.528/94, tinha por objetivo 

a efetiva recomposição das perdas da URV, como se pode observar dos 

seguintes trechos:

Mensagem 48/94:

Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição 

Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta 

Assembleia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que Reajusta os 

vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e 

dá outras providências.

(...)

Busco aí atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores 

(30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da 

URV, como foi o caso específico dos auditores do Estado e 

Médicos-Legistas.

 (...)

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual 

condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção de 

parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores.

Mensagem 57/1994:

“Propomos agora o reescalonamento das tabelas, com incorporação do 

complemento constitucional, acrescido de reajuste médio de 35% que 

contempla 77% dos servidores, outros já receberam reajustes 

significativos no mês de setembro”

De igual forma, o Parecer da PGE/MT, reforça a conclusão de que ocorreu 

a recomposição salarial dos servidores decorrente da URV, in verbis:

“(...)

Em subordinação a essa legislação federal, o Estado de Mato Grosso 

editou o Decreto nº 4.400, de 14 de abril de 1994, que dispôs sobre a 

conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos dos servidores do 

Poder Executivo Estadual, apresentando as tabelas dos servidores 

estaduais conforme os moldes estabelecidos na Lei nº 8.880/94.

(...)

A análise dos quadros acima demonstra que para os cargos de atividade 

operacional (quadro de 6 a 9), ao compararmos o salário do mês de julho 

de 1994, devidamente corrigido pelo INPC até novembro de 1994 e 

acrescido do percentual de 11,98% com o salário pago no mês de 

novembro de 1994, observa-se o valor pago a partir de novembro de 1994 

já contempla a diferença de URV reclamada de 11,98%.

Ademais, ao verificar o Projeto da Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 

1994, que realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e 

militares do Poder Executivo, encaminhado pelo Estado de Mato Grosso 

pela Mensagem nº 48/1994, foi identificado que a mesma tratava 

justamente da correção dos prejuízos sofridos na conversão da URV .

(...)

Assim, constata-se que os reajustes aplicados no mês de novembro de 

1994, juntamente com as justificativas das Mensagens 48 e 57 de 1994, 

que culminaram nas Leis nº 6.528 e 6.583 do mesmo ano, devidamente 

apresentados nos quadros anteriores tiveram objetivos de compensar as 

perdas da URV.”

Eventual dúvida que existia sobre esse ponto foi sanada pela edição da 

Súmula 10, referente à matéria da Fazenda Pública, da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no dia 11 de 

setembro de 2019, in verbis:

SÚMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm 

direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão 

de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994” (grifei).

No pedido de proposição da edição da referida súmula consta a seguinte 

exposição de motivos:

“Exposição de motivos: Ficou demonstrado que no ano de 1994, o 

Governador do Estado de Mato Grosso, enviou ofício e mensagem para 

edição da lei, com o objetivo específico de recompor as perdas advindas 

da URV, originando na edição da Lei Estadual 6528 de 15/09/1994.

 Porém, por falha e atecnia do Poder Legislativo, no momento da 

aprovação da Lei, não se colocou no cabeçalho da mesma que a sua 

finalidade era a recomposição da URV, não imaginando o problema futuro 

gerado por tal falha”.

 Portanto, os documentos corroboram a inexistência de defasagem na 

remuneração da parte autora.

De outro norte, se agora, em fase de liquidação de sentença, 

constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática 

de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão 

reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser 

extinto e arquivado.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária 
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com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei nº 8.880/94. Fase de 

cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de 

diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela 

municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor. Sentença 

mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 

0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; 

DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).”

“RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. 

COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. 1. Trata-se o caso de cumprimento 

de sentença em que a exequente apresenta planilha de cálculos referente 

à conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV, nos 

termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994. 2. Perícia contábil 

realizada, em que se concluiu que o salário do requerente foi devidamente 

recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o requerente. 

Hipótese de liquidação zero. Possibilidade de extinção do processo. 

Recurso desprovido. (TJSP; APL 0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 

11805796; Ituverava; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira 

Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 18/09/2018; Pág. 2410)”

Importante frisar que a extinção desta demanda não ofende a coisa 

julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece 

inexistência de diferença a ser quitada, considerando que a sentença 

determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração da 

servidora, bem como do índice, acaso constatado.

A liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida na 

jurisprudência, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente 

se resolvendo a obrigação.

 Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE 

SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE 

APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. 

VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 

802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 

1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).”

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A sentença fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) (fls. 107).

Nesse caso, cabe ao advogado da parte autora promover o cumprimento 

de sentença em relação à verba advocatícia.

 De outro norte, não cabe arbitramento de honorários na liquidação de 

sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são devidos 

honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, 

provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos 

interpostos, cumulativamente.

Diante disso, a interpretação que se dá ao texto legal é no sentido de que 

descabe a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, 

porquanto mero incidente, que, embora posterior à sentença, é anterior à 

fase executiva.

Nesse sentido:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a 

necessidade de realização de prova pericial com apresentação de 

quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de 

fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são 

devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para 

apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que 

será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 

22/03/2018)

DISPOSITIVO

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.

Intimem-se.

 Após, encaminhem-se os autos a CAA.

P.R.I.C.

Rondonópolis, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718606 Nr: 14073-68.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO AGRÍCOLA LTDA EPP, FÁTIMA 

FERREIRA CHAVES RODRIGUES, VALDECI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SALES MODESTO - 

OAB:18742, LEIDAMAR CANDIDA DA SILVA - OAB:MT/9.697, PAMELA 

HAYANNI DE MELO MARTINS - OAB:20016/O, RHAÍSSA CAROLINA 

SANTOS - OAB:97236

 Intimação da(o)s patronos(a da parte requerida advª RHAÍSSA CAROLINA 

SANTOS, OAB/MT 9736 e PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS, 

OAB/MT/20016-O, para no prazo de 5 (cinco\) dias manifestaren-se 

acerca da petição de fls. 123.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718607 Nr: 14074-53.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO AGRÍCOLA LTDA EPP, FÁTIMA 

FERREIRA CHAVES RODRIGUES, VALDECI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA HAYANNI DE MELO 

MARTINS - OAB:20016/O, RHAÍSSA CAROLINA SANTOS - OAB:97236

 Intimação da(o)s patronos(a da parte requerida advª RHAÍSSA CAROLINA 

SANTOS, OAB/MT 9736 e PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS, 

OAB/MT/20016-O, para no prazo de 5 (cinco\) dias manifestaren-se 

acerca da petição de fls. 113.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721530 Nr: 2550-25.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DOMINGOS MARQUES EPP, ANA 

MARIA DOMINGOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA MARIA DOMINGOS MARQUES EPP, 

CNPJ: 02068053000170 e atualmente em local incerto e não sabido ANA 

MARIA DOMINGOS MARQUES, Cpf: 49176587720, Rg: 463.055, 

brasileiro(a), casado(a), educadora/empresária. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - MT em face de 

ANA MARIA DOMINGOS MARQUES EPP e ANA MARIA DOMINGOS 

MARQUES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Relativo 

a I.S.S.Q.N, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

27202/2009, 733/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 8.594,86 - Valor Atualizado: R$ 7.813,51 - Valor 

Honorários: R$ 781,35

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 112 de 282



Despacho/Decisão: VISTO.Indefiro, por ora, o pedido formulado pelo 

exequente às fls. 63.Cite-se as executadas, via edital.O edital deverá ser 

publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, na plataforma de editais do Conselho Nacional. A 

publicação deverá ser certificada nos autos, conforme estabelece o artigo 

257 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) 

dias.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luan Alves Galdino, 

digitei.

Rondonópolis, 07 de fevereiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715744 Nr: 11054-54.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 Intimação da(o) patron(a)o da parte requerida Dr (ª) VINICIUS VARGAS 

LEITE, OAB/MT 11213-A, para contrarrazoar o(s) recurso(s) de apelação 

interposto pelo(a) requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737378 Nr: 245-34.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AMORESIO DUARTE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da(o) patron(a)o da parte autora, Dr (ª)Keyla Goulart Teixeira 

Acunã, OAB/MT 14.818, para tomar ciência da r. sentença prolatada, in 

fine transcrita"[...]De outro norte, não cabe arbitramento de honorários na 

liquidação de sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são 

devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de 

sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos 

recursos interpostos, cumulativamente. Diante disso, a interpretação que 

se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários 

advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, 

embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva. Nesse sentido: 

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a 

necessidade de realização de prova pericial com apresentação de 

quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de 

fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são 

devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para 

apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que 

será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 

22/03/2018). DISPOSITIVO. Com essas considerações, julgo extinto o 

processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C. Rondonópolis, 

sexta-feira, 31 de janeiro de 2020.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764062 Nr: 15338-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE DE AMORIM SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DONIZETE DE AMORIM SILVA, Cpf: 

53724607172, Rg: 1329391-5, brasileiro(a), casado(a), vendedor. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Tomar ciência efetiva da PENHORA, efetivada nos autos, uma 

vez que houve RESTRIÇÃO VEICULAR do automóvel, MARCA/MODELO 

MMC/ L200 OUTDOOR Placa JVZ-7351, via RENAJUD, e querendo, nos 

termos do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, prazo de 30 

(trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A parte exequente requer a pesquisa do 

endereço do executado Donizete de Amorim Silva, via RENAJUD, a fim de 

obter informações acerca do endereço do devedor (fls. 56).Considerando 

que a consulta ao RENAJUD pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução, DEFIRO o pedido 

formulado pelo exequente, para que seja acessado o sistema RENAJUD, 

mediante senha pessoal deste juízo, para obter as informações solicitadas 

pelo exequente. Após, cumpram-se as seguintes deliberações:1- 

Localizado o endereço do executado Donizete de Amorim Silva, 

expeça-se mandado de avaliação do veículo penhorado às fls. 47, via 

Oficial de Justiça.2 – Sendo o endereço encontrado o mesmo que já 

consta nos autos, intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 

10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luan Alves Galdino, 

digitei.

Rondonópolis, 07 de fevereiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800742 Nr: 14663-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRA DE LIMA & PONTES LTDA ME, 

EMERSON APARECIDO DA SILVA PONTES, ADRIANA COIMBRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA MARIA LEITE - 

OAB:25562-O

 Intimar o(a) patrono(a)da representate legal da parte executada Adriana 

Coimbra de Lima, a advº(ª) APARECIDA MARIA LEITE, OAB/MT 25562/O, 

para tomar ciência do desbloqueio de valor em conta bancária, via 

Bancenjud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805217 Nr: 16363-51.2015.811.0003

 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: IVONE RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RONDONOPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLY NUNES DE MELO - 

OAB:18.277, NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - OAB:OAB/MT 

20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:/MT 14.426

 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 
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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):

 Cod. Proc.: 789677 Nr: 10115-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILCEIA ALVES DE ARRUDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) patrono(a) da parte requerente, advº(ª) TATIANE SAYURI 

UEDA MIQUELOTI, OAB/MT 8877-B, para manifestar-ser acerca da petição 

de fls. 177.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63625 Nr: 12207-50.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHOPERIA MOURA JUNIOR 

LTDA, BENEDITO FERREIRA MOURA JUNIOR, MAIRA DE LOURDES SILVA 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENEDITO FERREIRA MOURA JUNIOR, 

Cpf: 84111178804, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Tomar ciência efetiva da PENHORA, efetivada nos autos, uma 

vez que houve RESTRIÇÃO JUDICIAL do veículo automotor, 

MARCA/MODELO RENAULT/MEGANE RXE 2.0 Placa KAM-4277, via 

RENAJUD, e querendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, opor 

embargos, prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de Benedito Ferreira Moura Junior e 

Outros. O exequente requer a pesquisa do endereço dos executados no 

sistema INFOJUD e, em caso de resultado negativo, a expedição de oficio 

ao TRE/MT, INSS, OI, TIM, CLARO, VIVO, ENERGISA e à CAB/MT, sem 

prejuízo de outros órgãos ou concessionárias, a fim de obter informações 

acerca do endereço dos devedores (fls. 157).Ocorre que, como sabido, é 

ônus da parte exequente apresentar o endereço atualizado do devedor.O 

Judiciário não pode substituir a parte nos esforços que lhe cabe envidar 

para obter informações, sendo permitida sua intervenção somente quando 

restar frustradas todas as tentativas neste intuito, dada a 

excepcionalidade de tal medida. Nesse sentido, é a jurisprudência do 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça:RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PEDIDO DE 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGAÕS PÚBLICOS PARA LOCALIZAÇÃO DA 

EXECUTADA E ARRESTO ON LINE – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE 

PROVAS QUANTO AO ALEGADO EXAURIMENTO – DEVEDORA NÃO 

ENCONTRADA PARA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO – APLICABILIDADE DO 

ARTIGO 653 DO CPC – ARRESTO DE CRÉDITOS E APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A 

expedição de ofícios a órgãos públicos para obtenção de informações 

acerca do endereço da ré ou de bens passíveis de penhora é medida 

excepcional, que deve ser utilizada apenas quando a parte não dispuser 

de outro meio para atingir seu objetivo, sendo imprescindível para o seu 

deferimento, a demonstração de que o requerente tenha anteriormente 

diligenciado, sem lograr êxito, para obter tais informações. No caso, como 

não comprovou a credora ter exaurido todas as vias ordinárias na 

tentativa de localizar o endereço da devedora/agravada, não há 

justificativas para que o Poder Judiciário assuma tal ônus. Se a devedora 

não foi encontrada para satisfazer sua parte na obrigação executiva, 

consoante determina o art. 652, caput, do CPC, admissível o arresto dos 

seus bens, nos termos do art. 653 do mesmo diploma legal. Não obstante 

este dispositivo processual refira-se apenas ao arresto de bens, não há 

nenhum empecilho legal para que créditos ou aplicações financeiras dos 

devedores sejam também arrestados. (AI 26358/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)Na hipótese, o exequente 

não comprovou a total impossibilidade de obter o endereço dos 

executados pelos meios ordinários cabíveis.Dessa forma, indefiro o 

pedido para obter o endereço dos executados. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luan Alves Galdino, 

digitei.

Rondonópolis, 07 de fevereiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419595 Nr: 1885-48.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPL, FF, EFADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FRANCO ALONSO DE 

OLIVEIRA - OAB:14743/MT, MARIELLE DA SILVA FERNANDES - 

OAB:19863/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BOULEVARD PISCINAS LTDA, CNPJ: 

03873305000104, Inscrição Estadual: 13.201.407-6 e atualmente em local 

incerto e não sabido ELAINE FRANCO ALONSO DE OLIVEIRA, Cpf: 

34102760253, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/03/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

BOULEVARD PISCINAS LTDA, FRANCISCO FRANCOE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Deixou de recolher a 

menor I.C.M.S., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3533/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/09/2010

 - Valor Total: R$ 622.527,80 - Valor Atualizado: R$ 565.934,30 - Valor 

Honorários: R$ 56.593,43

Despacho/Decisão: VISTOExpeça-se edital de citação dos executados 

BOULEVARD PISCINAS LTDA e ELAINE FRANCO ALONSO DE 

OLIVEIRA.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luan Alves Galdino, 

digitei.

Rondonópolis, 07 de fevereiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102064 Nr: 159-54.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEPRL, EDMNDO, EDSADS, JCPR, JTS, RSV, 

SRCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA 
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- OAB:17522/0, MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 8380, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:13082

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE TORRES SALES, Cpf: 

69027560153, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido JOSE 

CARLOS PORTO RIBEIRO, Cpf: 14161958153, Rg: 033.020, Filiação: 

Terezinha Alves da Silva e Zeferino Porto Ribeiro, data de nascimento: 

17/03/1957, natural de M. Paulista-SP, casado(a), lavrador, atualmente em 

local incerto e não sabido REINOLDO SUARDE VIRACATE, Cpf: 

85276049149, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

SILMAR REINO CRAVA DELTA, Cpf: 68986556120, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/01/2000.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

LIVRARIA E PAPELARIA RONDONOPOLIS LTDA, ESPÓLIO DE MATHIAS 

NEVES DE OLIVEIRAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de deixou de recolher o I.C.M.S. em função de de falta de 

registro de documentos fiscais., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1344/1999.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/11/1999

 - Valor Total: R$ 1.921.926,00 - Valor Atualizado: R$ 1.747.205,60 - Valor 

Honorários: R$ 174.720,60

Despacho/Decisão: VISTO.Citem-se os executados Reinoldo Suarde, 

Silmar Reino Crava Delta, José Torres Sales e José Carlos Porto Ribeiro 

via edital.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luan Alves Galdino, 

digitei.

Rondonópolis, 07 de fevereiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338908 Nr: 7255-81.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDR-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DOS SANTOS 

CAMARGO - OAB:5910/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA LUIZA DOS SANTOS CAMARGO, 

Cpf: 35344784104, Rg: 48059-9, Filiação: Corina Alves Camargo e 

Manoelito Pacheco de Camargo, data de nascimento: 19/11/1965, natural 

de Itiquira-MT, solteiro(a), advogada e agropecuarista, Telefone 

66-9988-6018. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Tomar ciência efetiva da PENHORA, efetivada nos autos, uma 

vez que houve RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO, do veículo automotor, 

MARCA/MODELO CHEVROLET/S10 LTZ DD4A Placa QCE-7363, via 

RENAJUD, e querendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, opor 

embargos, prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Município de Rondonópolis em face de Maria Luiza dos Santos Camargo.O 

exequente requereu a restrição de circulação do veículo penhorado, via 

RENAJUD (fls. 119).É o relatório.Decido.RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃOO 

exequente requer seja incluída, através do sistema Renajud, restrição de 

circulação sobre o veículo penhorado nos autos às fls. 104.Em regra, 

considerando o princípio do menor gravame, prevista no art. 805, caput, 

do CPC,não há necessidade de ser determinada a restrição de circulação 

do veículo se já efetuado o registro no RENAJUD que impede a 

transferência do bem. No entanto, na hipótese dos autos, como o 

executado foi citado e a Fazenda esgotou todas as diligências aptas à 

localização dos devedores e do bem, a restrição de circulação do veículo 

registrada no RENAJUD poderá permitir o seu arresto, autorizado pelo art. 

7º, III, e 14, II, da Lei 6.830/80.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. RENAJUD. 

RESTRIÇÃO TOTAL. 1. Citado o executado por edital, como a execução 

realiza-se no interesse do exequente, a restrição de circulação do veículo 

registrada no RENAJUD poderá permitir o seu arresto, autorizado pelo art. 

7º, III, e 14, II, da Lei nº 6.830/80, conferindo efetividade à execução fiscal. 

(TRF 4ª R.; AG 5025079-48.2017.404.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. 

Alexandre Rossato da Silva Ávila; Julg. 23/08/2017; DEJF 

30/08/2017).”Com essas considerações, DEFIRO a imposição de 

RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO no sistema RENAJUD, do veículo automotor 

em nome do executado, indicado às fls. 104.Intime-se a parte devedora 

por edital para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da 

intimação da penhora (art. 16, III, da LEF). Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luan Alves Galdino, 

digitei.

Rondonópolis, 07 de fevereiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008033-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

FELIX GONCALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ZELY IGNEZ PIETSCH (EXECUTADO)

ENIO CARLOS PIETSCH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. O(a) exequente requer a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis no patrimônio do(a) executado(a). O pedido de ser 

deferido. É possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, 

junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o(a) executado(a) venha a 

se desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução. Por sinal, 

o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora. Ademais, essa 

providência permite garantir que o(a) executado(a) não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora. Se não bastasse, essa 

medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e 

efetividade ao processo de execução. Com essas considerações, DEFIRO 

a imposição de restrição judicial no sistema RENAJUD, de veículo(s) 

automotor(es) cadastrados em nome do(a) executado(a). Efetuado o 

registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de localizar o bem 

para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para 

indicar o paradeiro dos veículos. Não sendo localizado veículos em nome 

do(a) executado(a), via RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) 

exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito Seja bem vindo, 

FRANCISCO ROGERIO BARROS TJMT 08/02/2020 • 23h 47' 58'' • 09:09 
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Restrições Designações Você está em: RENAJUD Inserir Restrições 

Inserir Restrição Veicular RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos 

Automotores Usuário: FRANCISCO ROGERIO BARROS 08/02/2020 - 

23:48:45 Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular Dados do 

Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão FRANCISCO ROGERIO 

BARROS Órgão Judiciário RONDONOPOLIS PRIMEIRA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA N° do Processo 

10080330920198110003 Total de veículos: 2 Placa Placa Anterior UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição AVD1399 PR FIAT/STRADA 

WORKING CD ENIO CARLOS PIETSCH Transferência JYR0066 MT 

FIAT/MAREA TURBO ENIO CARLOS PIETSCH Transferência Imprimir 2.3.0 

Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-010 - 

Brasília-DF .x.x.x.x. Seja bem vindo, FRANCISCO ROGERIO BARROS TJMT 

08/02/2020 • 23h 46' 06'' • 08:56 Restrições Designações Você está em: 

RENAJUD Inserir Restrições Inserir Restrição Veicular RENAJUD - 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 08/02/2020 - 23:47:05 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão 

FRANCISCO ROGERIO BARROS Órgão Judiciário RONDONOPOLIS 

PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA N° do Processo 

10080330920198110003 Total de veículos: 1 Placa Placa Anterior UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição QBJ9288 MT HONDA/NXR150 BROS 

ESD FELIX GONCALVES DE ALMEIDA Transferência Imprimir 2.3.0 Setor 

de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-010 - 

Brasília-DF .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x. Seja bem vindo, FRANCISCO 

ROGERIO BARROS TJMT 08/02/2020 • 23h 42' 52'' • 08:01 Restrições 

Designações Você está em: RENAJUD Inserir Restrições Inserir Restrição 

Veicular RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores 

Usuário: FRANCISCO ROGERIO BARROS 08/02/2020 - 23:44:40 

Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular Dados do Processo 

Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

RONDONOPOLIS Juiz Inclusão FRANCISCO ROGERIO BARROS Órgão 

Judiciário RONDONOPOLIS PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PUBLICA N° do Processo 10080330920198110003 Total de 

veículos: 13 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário Restrição 

JZU9417 MT HONDA/CG 125 TITAN KSE PANTA PANTANAL 

AUTOMOVEIS LTDA Transferência JYV1884 MT REB/CANCAO TUCANO 

PANTA PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA Transferência JZA0066 MT 

FIAT/MAREA ELX PANTA PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA Transferência 

JYQ2434 MT R/RHEMA TAMOIO PANTA PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA 

Transferência JZB8180 MT VW/SAVEIRO CLI PANTA PANTANAL 

AUTOMOVEIS LTDA Transferência JYK7884 MT HONDA/CG 125 TITAN 

PANTA PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA Transferência CHW2569 MT 

FIAT/UNO MILLE SX PANTA PANTANAL AUT.LTDA Transferência 

JYJ0896 MT REB/ELDORADO PESTANA CRG PANTA PANTANAL 

AUTOMOVEIS LTDA Transferência KAJ1510 MT FIAT/ELBA WEEKEND IE 

PANTA PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA Transferência BHA8384 MT 

VW/SANTANA GLS 2000 PANTA PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA 

Transferência JZB3109 MT FIAT/PANORAMA C PANTA PANTANAL 

AUTOM LTDA Transferência JZF6773 MT FORD/CORCEL II L PANTA 

PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA Transferência GUX4221 MT 

REB/DAMBROZ PANTA PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA Transferência 

Imprimir 2.3.0 Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 

70700-010 - Brasília-DF

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004539-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TECH SERVICE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

FLAVIO ANDRE MACIEL (EXECUTADO)

EDSON CARLOS MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1004539-10.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: TECH SERVICE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME, 

FLAVIO ANDRE MACIEL, EDSON CARLOS MACIEL VISTO. FLÁVIO ANDRÉ 

MACIEL ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução 

Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando nulidade da citação, por não ter sido esgotadas todas 

as tentativas de localização do executado. Alegou, ainda, a ocorrência da 

prescrição, pois a ação foi ajuizada em 14/07/2017 e a citação válida dos 

executados nunca ocorreu, uma vez que a citação por edital deve ser 

considerada nula de pleno direito. A Fazenda Pública Estadual ofereceu 

impugnação à exceção de pré-executividade, refutando todos os 

argumentos levantados pela excipiente. É o relatório. Decido. NULIDADE 

DA CITAÇÃO As alegações do executado não merecem prosperar. Na 

execução fiscal a citação deve observar o disposto no art. 8º da LEF, 

devendo ser realizada pelo Correio e, não retornando o AR no prazo de 

quinze dias, por Oficial de Justiça ou por edital. Essa é a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça: SEGUNDO O ART. 8º DA LEI 6.830/30, A 

CITAÇÃO POR EDITAL, NA EXECUÇÃO FISCAL, SOMENTE É CABÍVEL 

QUANDO NÃO EXITOSAS AS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO ALI 

PREVISTAS: A CITAÇÃO POR CORREIO E A CITAÇÃO POR OFICIAL DE 

JUSTIÇA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO STJ (RESP. 1103050 

BA, REL. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, 

JULGADO EM 25/03/2009, DJE 06/04/2009). TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

EDITALÍCIA. REQUISITOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO QUE NÃO CONSIGNOU A EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE 

OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AFERIÇÃO DO 

ESGOTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção 

do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg nos EREsp 756.911/SC 

(Rel. Min. Castro Meira, DJ de 3/12/2007), deixou consignado na ementa 

que, "na execução fiscal, nos termos do art. 8º e incisos da Lei 6.830/80, 

a citação do devedor por edital é possível após o esgotamento de todos 

os meios possíveis à sua localização. Ou seja, apenas quando não lograr 

êxito na via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de 

justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital". 2. No 

presente caso, tendo o Tribunal de origem decidido que não ficou 

demonstrado o esgotamento dos meios possíveis para se localizar a 

executada, para se chegar a uma conclusão em sentido diverso, esta 

Corte Superior teria necessariamente de reexaminar o conjunto 

fático-probatório dos autos, o que lhe é vedado, consoante enuncia a 

Súmula 7/STJ. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AGRG NO RESP 

1096510 / BA, RELATOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, DJE 24/06/2009). No caso em debate, a citação pelo correio 

restou frustrada. Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando 

do cumprimento do mandado de citação, ser desconhecido o paradeiro do 

executado. Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por 

oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 

8º, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro 

meio para a sua localização. PRESCRIÇÃO Em se tratando de tributo 

sujeito, ordinariamente, a lançamento por homologação, porém não 

declarado, dispõe o Fisco do prazo de cinco anos para efetivar o 

lançamento, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 

poderia ter sido efetuado, conforme leitura dos arts. 150, § 4º, e 173, inc. 

I, do CTN. Realizado o lançamento, passa-se a contar o prazo 

prescricional da ação de cobrança do tributo, ao teor do art. 174 do 

Código Tributário Nacional, que assim estabelece: “Art. 174 - A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados 

da data da sua constituição definitiva.” No caso dos autos, a execução foi 

proposta em 2017, após a vigência da Lei Complementar nº 118/2005. O 

despacho inicial foi proferido também em 2017. Como se sabe, a data do 

despacho que ordena a citação, conforme nova redação do art. 174 do 

CTN, dada pela Lei Complementar n.º 118/2005, interrompe a contagem da 

prescrição. Sendo assim, incabível o reconhecimento da prescrição, 

porquanto não transcorridos cinco anos entre a constituição definitiva dos 

créditos tributários referente aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 e o 

despacho que determinou a citação (2017). Posto isso, INDEFIRO os 

pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada. 

Transfira os valores bloqueados nos autos para a conta do exequente, 

mediante alvará. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 9 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1056591-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rafael Costa Leite OAB - MT6647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1056591-92.2019.8.11.0041. VISTO. JAURU 

TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A ajuizou ação de obrigação de fazer c/c 

pedido liminar em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em 

síntese, que, em 29/07/2011, a SEFAZ/MT emitiu a Comunicação Fiscal nº 

436400/630/68/2011, cujos valores lançados foram posteriormente objeto 

de inscrição na dívida ativa e ajuizamento da execução fiscal nº 

15838.69.2015.811.0003, inicialmente no valor de R$ 42.893.261,37. 

Informa que, diante da inconsistência dos valores lançados, protocolou um 

pedido de revisão (Protocolo nº 212954/2016), no qual demonstrou a 

existência de diversos vícios e inconsistências encontradas naqueles 

lançamentos e pediu a revisão dos valores. Assevera que a PGE revisou 

os lançamentos, sendo que a CDA n. 201515961, inicialmente emitida no 

valor de R$ 42.893.261,37, após a revisão foi emitida no valor de R$ 

22.005.817,17, o que representou, por si só, uma redução de mais de R$ 

20 milhões no valor da dívida executada. Alega, no entanto, que a PGE não 

apresentou em seus cálculos a discriminação de quais operações ou 

notas fiscais foram tributadas, ou seja, não foi apresentada a apuração da 

base de cálculo, indicando quais operações foram tributadas, sendo certo 

que pelos valores apurados ainda persiste a tributação indevida de 

operações isentas ou já tributadas por ocasião da venda para entrega 

futura, que acabaram sendo tributadas novamente nas operações de 

entrega da energia, impossibilitando, assim, a análise dos lançamentos 

realizados. Ressalta que apresentou um pedido administrativo perante a 

PGE/MT (Protocolo nº 587254/2018), no dia 12/11/2018, que foi reiterado 

em 27/11/2018 (Protocolo 607671/2018), solicitando dados e informações 

acerca dos cálculos de revisão da CDA, exigindo que fosse “demonstrado 

individualmente o detalhamento da nova composição do montante de cada 

fato gerador que ensejou o saldo remanescente a CDA n. 201515961”, 

para que o contribuinte pudesse analisar a higidez desses lançamentos. 

Diz que decidiu aderir ao parcelamento da dívida nos termos da Lei nº 

10.433/2016, em 27/11/2017, já na última semana de vigência legal, 

parcelando a CDA 201515961 em 48 parcelas de R$ 192.517,06, e 20 

parcelas de R$ 46.204,09, referente ao FUNJUS, como forma de evitar as 

consequências gravosas da execução fiscal e as sanções 

administrativas junto a sua conta corrente fiscal, já que não obteve 

nenhuma resposta da PGE e os valores cobrados continuavam errados 

mesmo após a revisão da dívida para quase metade do seu valor inicial. 

Afirma que nenhuma das informações e dados solicitados foram 

apresentados até o momento, de modo que os pedidos se encontram 

pendentes de solução há quase um ano perante a subprocuradoria fiscal 

da PGE MT. Sustenta que a autoridade estatal deve receber e decidir o 

pedido de informações de dados pessoais no prazo de até 48 horas, 

conforme previsto nos artigo 2º e 3º, da Lei n. 9.507/97. Ao final, requer a 

concessão de tutela de urgência para determinar que o requerido “forneça 

as informações fiscais exigidas mediante os PROTOCOLOS ns. 

587254/2018 e 607671/2018, no prazo de até 20 dias, nos termos do art. 

11 da Lei Federal 12.527/11, INTIMANDO-O para: a1) - comunicar a data, 

local e modo para prestar os dados e informações solicitadas; a2) - indicar 

as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso 

pretendido; ou, a3) - comunicar que não possui a informação, indicar, se 

for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, 

remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o 

interessado da remessa de seu pedido de informação”. Requer, ainda, a 

concessão de medida cautelar para de autorizar o depósito judicial das 

parcelas vincendas devidas pelo contribuinte, nos termos do art. 151, II, do 

CPC (Id. 26636646). É o relatório. Decido. De acordo com o Código de 

Processo Civil, 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 (art. 300). No caso, a autora busca o 

fornecimento das informações fiscais pleiteadas mediante os Protocolos 

nºs 587254/2018 e 607671/2018, datados de 12/11/2018 e 27/11/2018, 

respectivamente (Id. 26636666 e 26636665). Pois bem. O artigo 5º, XXXIV, 

a e b, da Constituição Federal, assegura a todos o direito de receber 

resposta dos Poderes Públicos, quando formulado requerimento nesse 

sentido, devendo as questões apresentadas serem devidamente 

enfrentadas e resolvidas de forma motivada pelo administrado. Assim, 

feito o pedido administrativo, deve a autoridade pública analisá-lo e 

decidi-lo dentro do prazo estipulado, deferindo-o ou não, porquanto, a 

desusada omissão malfere os princípios da legalidade, eficiência, 

publicidade e da transparência. Na hipótese, a autora protocolou, em 

12/11/2018, um requerimento perante a Procuradoria Geral do Estado de 

Mato Grosso, visando que “seja demonstrado individualmente o 

detalhamento da composição do montante de cada fato gerador que 

ensejou a CDA 201515961” (Protocolo nº 587254/2018). No dia 

27/11/2018, a autora protocolou outro requerimento, com o mesmo pedido 

(Protocolo n. 607671/2018). Todavia, ao que se colhe, até o presente 

momento não houve resposta da PGE. Nesse contexto, extrai-se a 

probabilidade do direito da autora, tendo em vista que é direito da autora 

obter alguma resposta sobre tais requerimentos. Com efeito, isso se deve 

ao princípio da eficiência, um dos preceitos norteadores da atividade 

administrativa, que traz em si o conceito de otimização dos atos 

administrativos, e por integrar norma constitucional (art. 37, caput, CF), 

sua observância é exigível dos administradores públicos, sob pena de 

ferir a Constituição. Além do mais, é de se registrar que a demora na 

análise dos requerimentos formulados pela autora ofende o princípio da 

duração razoável do processo, lembrando que essa razoabilidade deve 

ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade. Em 

reforço, com a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, que instituiu o 

inciso LXXVIII do art. 5º da CF, passou a ser considerada garantia 

constitucional, segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade da 

duração dos processos no âmbito judicial e administrativo. Assim, veja-se: 

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação.” Dessa forma, não é aceitável que a autora aguarde sem ver 

apreciados seus requerimentos administrativos num prazo razoável. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL - 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO - INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - OFENSA À 

GARANTIA CONSTITUCIONAL INSERTA NO ART. 5º, INCISO LXXIII - 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. A demora injustificada da Administração 

Pública na apreciação dos pedidos administrativos configura desrespeito à 

garantia constitucional insculpida no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição 

da República Federativa, que assegura a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, a razoável duração do processo. A concessão da ordem 

em mandado de segurança pressupõe a demonstração inequívoca, 

mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado (MS, 

86168/2010, DES.MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 

07/04/2011, Data da publicação no DJE 03/05/2011). MANDADO DE 

SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. ANÁLISE E JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO 1. A injustificada demora no trâmite e na 

decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito 

subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário com a 

estipulação de prazo razoável para fazê-lo, em atenção ao princípio da 

razoável duração do processo. Precedentes. 2. Na hipótese, o 

requerimento da parte impetrante foi protocolado em setembro de 2009 e, 

em agosto de 2013, o pedido não teria recebido análise final, sem 

quaisquer justificativas. Assim, fica configurada a ilegalidade da omissão. 

3 .  R e m e s s a  o f i c i a l  d e s p r o v i d a .  ( T R F  1 ª  R . ;  R N 

0041843-08.2013.4.01.3400; Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Caio 

Castagine Marinho; DJF1 03/02/2020)”. Logo, nessa fase inicial, 

verifica-se a probabilidade do direito da autora. De igual modo, constata-se 

a presença do perigo de dano, pois a autora continuará sem as 

informações que necessita para discutir os lançamentos revisados da 

CDA nº 201515961, caso a tutela não seja deferida. Com essas 

considerações, DEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada, para 

determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PGE, no 

prazo de 20 (vinte) dias, analise e decida os requerimentos formulados 

pela autora, por meio dos Protocolos nºs 587254/2018 e 607671/2018, 

datados de 12/11/2018 e 27/11/2018, respectivamente (Id. 26636666 e 

26636665). Por outro lado, INDEFIRO o pedido de tutelar cautelar para 

autorizar o depósito judicial das parcelas vincendas devidas pela 

contribuinte, nos termos do art. 151, II, do CPC, ante a inadequação da via 

eleita. Conforme se verifica da petição inicial, a presente ação foi ajuizada 
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com o intuito exclusivo de obter as informações pleiteadas 

administrativamente pela autora por meio dos Protocolos nºs 587254/2018 

e 607671/2018. Ou seja, os débitos inseridos na CDA n. 201515961 não 

serão objeto de discussão neste feito. Assim, não há nenhum justo motivo 

para deferir o depósito judicial das parcelas devidas pela autora, referente 

ao parcelamento dos débitos da CDA nº 201515961, nos presentes autos. 

CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para oferecer resposta escrita, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Providencie-se a devolução 

dos valores depositados nos autos (Id. 27307206 e 28543608), em favor 

da autora, mediante alvará eletrônico. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001920-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA DO NASCIMENTO E SILVA (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:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO Trata-se de liquidação de sentença proposta por CLAUDIA 

APARECIDA DO NASCIMENTO E SILVA em face de ESTADO DE MATO 

GROSSO. Determinou-se a intimação do Estado de Mato Grosso para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob 

pena de bloqueio (Id. 25931902). Devidamente intimado para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, o Estado de Mato Grosso quedou-se 

inerte, conforme certidão de Id. 28547337. Nesse diapasão, como meio de 

concretizar o princípio da celeridade processual, vejo que a medida mais 

eficaz, no caso em tela, é o bloqueio de valores na conta corrente da 

parte requerida, com vistas a possibilitar a realização da perícia. Por tais 

razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES encontrados na 

conta corrente do Estado de Mato Grosso, até o valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos honorários 

periciais. Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos. Intime-se o perito nomeado para 

dar início aos trabalhos, encaminhando os requisitos apresentados pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 30 de janeiro de 

2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008025-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

FELIX GONCALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ZELY IGNEZ PIETSCH (EXECUTADO)

ENIO CARLOS PIETSCH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT9369-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1008025-32.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP, FELIX 

GONCALVES DE ALMEIDA, ZELY IGNEZ PIETSCH, ENIO CARLOS PIETSCH 

VISTO. ENIO CARLOS PIETSCH ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

na Ação de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, alegando, dentre outras matérias, a ocorrência de 

decadência, pois os fatos geradores ocorreram nos meses de janeiro, 

fevereiro, março, abril, maio e julho de 1998 e a inscrição em dívida ativa 

só ocorreu em 08 de outubro de 2009, após o prazo quinquenal 

estabelecido pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional. A exequente foi 

intimada por diversas oportunidades para se manifestarem sobre a 

exceção de pré-executividade, e não se pronunciou nos autos. É o 

relatório. Decido. Prevê o Código Tributário Nacional que "o direito de a 

Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) 

anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado", sendo certo que o lançamento por 

homologação, "se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 

5(cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador, expirado esse 

prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se 

homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se 

comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação" (artigos 150, § 4º 

e 173, caput e inciso I). Respeitados os entendimentos divergentes, 

tem-se que, ainda que se tratando de imposto sujeito a lançamento por 

homologação, não havendo o pagamento antecipado do imposto, o prazo 

decadencial terá início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele 

em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Assim, cuidando-se de 

tributos relativo ao período de de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e 

julho de 1998, conta-se o prazo decadencial a partir de 01 de janeiro de 

1999, encerrando-se em 31 de dezembro de 2004. Constituído 

definitivamente o crédito somente em 30 de setembro de 2008, resta mais 

do que configurada a decadência. Nesse sentido: "TRIBUTÁRIO - ICMS - 

DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (ART 150, § 4º E 

173 DO CTN). Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, 

havendo pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da 

ocorrência do fato gerador (art 150, § 4º do CTN). Somente quando não 

há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo ou simulação é que 

se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN. Em normais circunstâncias, não 

se conjugam os dispositivos legais. Precedentes das Turmas de Direito 

Público e da Primeira Seção. Hipótese dos autos em que não houve 

pagamento antecipado, aplicando-se a regra do art. 173, I, do CTN. Crédito 

tributário fulminado pela decadência, nos termos do art. 156. V do CTN" 

(REsp n. 73915-SP, Segunda Turma, rel. Min. Eliana Calmon, j. 07 08 07). 

Ademais, a exequente sequer apresentou a cópia do 

Procedimento/Processo Administrativo Tributário (PAT), para se 

comprovar a data da constituição provisória do crédito tributário e o dia da 

notificação do contribuinte do lançamento. Sem essas informações, limita 

em favor do executado a presunção de que transcorreu o prazo 

decadencial sem que a exequente tenha adotado qualquer providência 

para cobrar o pagamento do tributo devido. Posto isso, julgo procedente o 

pedido formulado na exceção de pré-executividade ajuizada por ENIO 

CARLOS PIETSCH em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO e declaro extinto o processo de execução com resolução de 

mérito, ante a ocorrência de decadência, com fulcro no artigo 487, II, do 

Código de Processo Civil. Quanto aos honorários sucumbenciais, 

considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até 

mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a 

interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do 

escalamento pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em 

vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método 

tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante (tendo por base o valor 

da causa). O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem-se posicionado no 

sentido de que se possa estender a interpretação equitativa prevista no 

art. 85, § 8º, do CPC não só aos casos em que a honorária se revele 

ínfima, mas também exorbitante. Vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON MUNICIPAL – 

FLAGRANTE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE DA AUTUAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DAS 

DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO EM MATÉRIA QUE FOGE DA AUTUAÇÃO 

DO PROCON – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO CONFIGURADA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES – NECESSIDADE DE 

FIXAÇÃO COM EQUIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. 1. O PROCON é legítimo para fiscalizar o cumprimento 

das normas do CDC na prestação de serviço público por concessionária. 

2. Possibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo 

quando flagrante e manifesta a ilegalidade do ato. 3. A minoração dos 

honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do 

NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do 

escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser 
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adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos 

pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, 

considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o 

tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando 

enriquecimento sem causa. 4. Inteligência do artigo 85, § 2º, do CPC/15, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da 

equidade, interpretação extensiva do § 8º, do art. 85, do CPC/15. 5. 

Recurso provido, em parte” (TJMT - APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA 

Nº 99802/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 22/10/2018). 

Assim, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

considerando o pouco tempo de tramitação do feito, o local da prestação 

dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento), e por não 

haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/01, que favorece a exequente. P.R.I. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 8 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 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: 1000978-07.2019.8.11.0003 (PJE);

Valor causa: R$ 97.369,56 Espécie/Assunto: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA] - EXECUÇÃO FISCAL

Parte Autora: ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: OSMAR RIBEIRO

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) OSMAR RIBEIRO, CPF: 065.048.761-34, 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 

2018627182 - 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, 10 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: 1014932-23.2019.8.11.0003 (PJE);

PROCESSO FIS ICO:  6485-73 .2013 .811 .0003–  CÓDIGO: 

725529(DIGITALIZADO)

Valor causa: R$ 3.378,18 Espécie/Assunto: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA] - EXECUÇÃO FISCAL

Parte Autora: ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: AUTO MOTO ESCOLA EDUCAR LTDA - ME E OUTROS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) RENZE FATIMA TIAGO CARVALHO, CPF: 

509.475.751-20, 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 20127750 

- 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, 10 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: 1005485-45.2018.8.11.0003(PJE);

Valor causa: R$ 3.378,18 Espécie/Assunto: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA] - EXECUÇÃO FISCAL

Parte Autora: ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: ANICLAI DO PRADO BESERRA - MEE OUTROS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) ANICLAI DO PRADO BESERRA - ME, CNPJ: 

08.985.056/0001-54, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido; 

02) ANICLAI DO PRADO BESERRA - CPF: 022.997.401-55, 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 

2017502382 - 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, 10 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: 1000983-29.2019.8.11.0003(PJE);

Valor causa: R$ 70.831,45 Espécie/Assunto: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA] - EXECUÇÃO FISCAL

Parte Autora: ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: ESTAÇÃO MODAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP E 

OUTROS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) ESTAÇÃO MODAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 

EPP, CNPJ: 18.182.789/0001-04, 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 
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GROSSO contra as partes acimas descritas referente a CDA Nº 

2017473818 - 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, 10 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-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))

 

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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007119-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL JOSEPETTI JUNIOR OAB - PR0016587A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS em desfavor de CONSTRUTORA VICKY LTDA, visando o 

recebimento de dívida de IPTU relativa a diversos imóveis. Citado, o 

executado apresentou exceção de pré-executividade, onde arguiu que os 

imóveis que geraram os impostos cobrados não lhe pertencem mais, eis 

que os vendeu há anos para terceiros, aduzindo que outro imóvel teria 

sido desapropriado pela ELETRONORTE, razão pela qual pugnou pela 

declaração de sua ilegitimidade passiva tributária (ID 21060615). Em caso 

de não acolhimento da exceção de pré-executividade, nomeou à penhora 

os imóveis que originaram os débitos discutidos. Por sua vez, o exequente 

impugnou à exceção apresentada, aduzindo que a via eleita pelo 

excipiente não comporta a análise de seus pedidos, eis que imprescindível 

a realização de dilação probatória para comprovar o alegado, afirmando 

ainda que a transferência da propriedade sem que seja realizado o devido 

registro da Escritura Pública de Compra e Venda não produz efeitos a lhe 

retirar a responsabilidade tributária pelos imóveis. Decido. Como é cediço, 

é cabível o oferecimento da exceção de pré-executividade, antes de 

garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que 

podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício. Além disso, 

importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta 

dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que 

podem ser conhecidas de ofício. Nesse sentido é a Súmula 393 do 

Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 393 - A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se 

alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de 

plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da 

ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise 

documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da 

arguição. Ciente disto, ao analisar as razões do excipiente vislumbra-se 

facilmente que suas teses não comportam acolhimento pela via eleita, haja 

vista que não trouxe com suas argumentações documentação necessária 

a infirmar sua responsabilidade tributária. No tocante aos imóveis em que 

alega não ser mais proprietário, verifica-se que suas alegações não 

prosperam. Isto porque o excipiente não juntou nos autos nenhuma 

matrícula dos imóveis a demonstrar a transferência do domínio destes 

para os seus adquirentes. Os bens imóveis só se transferem com o 

registro do título translativo no Registro de Imóveis, caso o alienante do 

bem assim não faça, continua a ser visto como dono do imóvel, 

respondendo pelos ônus deste, conforme dispõe o artigo 1.245, §1º, do 

Código Civil, vejamos: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade 

mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1 o 

Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser 

havido como dono do imóvel.” No caso dos autos não há o referido 

documento público a descaracterizar a presunção de legalidade da CDA e 

extirpar a legitimidade do executado da dívida tributária. O fato de outra 

pessoa estar na posse do imóvel apenas legitima este terceiro como 

devedor solidário do débito tributário, mas não exime o titular do domínio útil 

da propriedade da obrigação tributária. Deste modo, não ficou comprovado 

que, de fato, os imóveis foram vendidos ou que estão na posse de outrem 

e, embora, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, seja 

possível que o possuidor responda pelo crédito, impreterivelmente, deve 

haver a comprovação de que pessoa diversa detém a posse do imóvel, 

pois conforme determina o referido artigo, a priori, quem é responsável 

pelo imposto é o titular de seu domínio, o que também, como dito acima, 

não eximiria a responsabilidade do executado, já que é solidária a 

obrigação entre o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio e seu 

possuidor. “Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o 

titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.” Sendo 

assim, impossível se eximir da responsabilidade mediante mera alegação 

de venda. No que se refere à alegação de que em um dos imóveis que 

originou o crédito tributário foi desapropriado pela empresa 

ELETRONORTE, observa-se pela matrícula vinculada ao ID 21061326 – 

Pág. 2, que a desapropriação se deu em apenas parte do imóvel, de modo 

que, a priori, é responsável pelos tributos da área remanescente do 

imóvel. Não há como reconhecer nesta via o quantum realmente seria 

devido de imposto pela área não desapropriada, visto que seria 

necessário avaliar o tamanho desta área e a natureza da propriedade, se 

fazendo imprescindível, portanto, de dilação probatória, incabível nesta 

via. Caso em que, sobressai a presunção de legalidade e veracidade dos 

valores contidos na CDA exequenda. Ante o exposto, REJEITO à exceção 

de pré-executividade apresentada. No que se refere a nomeação à 

penhora feita pelo executado, rejeito a nomeação de tais bens, eis que o 

próprio executado alega que transferiu a propriedade de tais bens em 

favor de terceiros, transferência esta que impossibilita o executado dispor 

de tais bens, não sendo garantia idônea. Outrossim, registro que apesar 

do executado não poder nomear tais bens à penhora é responsável 

solidário pelos tributos deste, haja vista que é o titular do domínio dos 

imóveis, por força do que dispõe o artigo 34 do CTN, a fim de que não 

venha alegar contradição deste juízo em sua fundamentação. Intime-se o 

exequente para que dê andamento ao feito, requerendo 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000311-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE 

LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES em face da decisão de ID 17837180, 

alegando que a execução fiscal deveria ter sido extinta em relação a 

todos os executados e não somente ao embargante. Aduz também que a 

referida sentença teria sido omissa ao não se atentar à condenação do 

exequente aos honorários advocatícios. A parte requerida manifestou-se 

através de contrarrazões (ID 21280850) alegando que o embargante não 

possui legitimidade para pleitear em nome dos demais devedores que 

figuram no polo passivo da execução fiscal. Relata ainda acerca da 

suposta impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, 
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afirmando que caso o exequente realize o cancelamento da CDA, a 

execução será extinta sem ônus as partes. Pois bem. Em relação ao 

pedido de extinção da execução fiscal, é incabível a espécie recursal 

oposta, haja vista que não há omissão, o que há é divergência entre o 

posicionamento jurídico deste magistrado e do embargante, o que não é 

passível de solução por meio de embargos de declaração. O executado 

tenta nestes autos discutir acerca da impossibilidade de emendar ou 

substituir a certidão de dívida ativa, bem como o prosseguimento da ação 

de execução fiscal, verificando-se assim que ele não pretende sanar uma 

omissão, contradição, obscuridade ou erros materiais e sim reformar a 

decisão proferida, algo incabível pela via escolhida. Não obstante a isto, 

conforme bem assentado pelo Estado de Mato Grosso, o Espólio 

Embargante não possui legitimidade para pleitear o quer que seja em nome 

dos demais executados, se não em nome próprio, por força do que dispõe 

o artigo 18 do Código de Processo Civil. Todavia, razão assiste a parte 

requerida quanto à omissão alegada, já que de fato não consta na referida 

decisão nenhuma disposição acerca dos honorários advocatícios 

sucumbenciais devendo ser recebido e acolhido tal pedido, vez que o 

embargante arcou com a contratação de um advogado, algo que caso não 

houvesse equívoco da parte autora, não haveria necessidade de tal 

despesa. Assim tem decidido os tribunais: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OAB. EXECUÇÃO. 

ANUIDADES. ÓBITO DO EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE BENS. REDIRECIONAMENTO AOS HERDEIROS. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. 1. São cabíveis embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade 

ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante 

dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que são 

devidos honorários sucumbenciais apenas na hipótese de acolhimento da 

exceção de pré-executividade, com extinção da ação executiva, ainda 

que parcial. 3. Atribuição de efeitos infringentes aos embargos 

declaratórios para arbitrar honorários em favor dos agravantes, no 

patamar de 10% sobre o valor da dívida. (TRF-4 - AG: 

50489691620174040000 5048969-16.2017.4.04.0000, Relator: VÂNIA 

HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/11/2018, TERCEIRA TURMA)’’ 

Deste modo, verifica-se a necessidade da condenação do Estado do Mato 

Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Ante o exposto, 

RECEBO e ACOLHO PARCIALMENTE os presentes Embargos de 

Declaração apresentados. Em consequência, condeno o Estado de Mato 

Grosso a pagar honorários sucumbenciais ao defensor do Espólio 

Embargante nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3º, do 

Código de Processo Civil, na forma do §5º do mesmo artigo. Intime-se o 

Estado de Mato Grosso para que dê andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. 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: 1005596-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA (EXECUTADO)

JACKSON SPIERING (EXECUTADO)

RENAM SPIERING (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT9369-O (ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO (ID 20776716) em face da sentença que julgou 

procedente a pretensão inicial (ID 20689948), afirmando que ao 

fundamentar a prescrição da pretensão executiva, foi omissa ao não 

analisar o fato do encerramento da esfera administrativa ter ocorrido em 

julho de 2017 enquanto o ajuizamento da Execução Fiscal foi perpetrado 

em 18/07/2018, circunstância esta que afastou a ocorrência da 

prescrição. A parte requerida se manifestou por meio de contrarrazões (ID 

21144647) acolhendo a decisão proferida, ademais aduziu que o 

embargante agiu de má-fé, requerendo assim sua condenação ao 

pagamento de multa por supostamente tratar-se de embargos 

protelatórios. Pois bem. Após detida análise as razões recursais, 

verifica-se que o embargante não faz razão quanto à omissão alegada, 

haja vista que tal matéria foi abrangida na decisão, conforme se verifica: 

“No tocante a decadência, verifica-se que houve a notificação do termo de 

apreensão e depósito em 15/04/2008, ou seja, no mesmo mês e ano do 

fato gerador. Aliás, nos termos do art. 173 do Código Tributário Nacional, 

teria a Fazenda Pública o prazo de 05 (cinco) anos para constituir o 

crédito, entretanto, considerando que do prazo decadencial não 

transcorreu sequer um mês, não há que se falar na consumação da 

decadência. De outro lado, quanto a análise da prescrição, insta salientar 

que em razão dos reiterados recursos o processo administrativo foi 

suspenso por diversas vezes e, por consequência, desse período de 

cerca de 10 (dez) anos, só transcorreu do prazo prescricional o tempo de 

04 (quatro) anos e 237 dias. Informa a exequente que esse prazo se deu 

19/06/2017, havendo o encerramento da fase administrativa no mês de 

julho de 2017, não precisando exatamente a data e, ainda, sustenta a não 

ocorrência da prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada em 18/07/2018. 

Ora, observa-se que a prescrição foi alcançada, isto porque, 

considerando que já transcorrido quase os 05 (cinco) anos previstos no 

art. 174 do Código Tributário Nacional para o ajuizamento da ação tributária 

e que a fase administrativa se encerrou em julho de 2017, teria a 

exequente o prazo para tal até cerca de novembro de 2017. Entretanto, a 

exequente somente ajuizou a ação cerca de um ano após o encerramento 

da fase administrativa, de modo que através do despacho citatório não foi 

possível interromper a prescrição, uma vez que já alcançada. ’’ Acerca 

das contrarrazões interpostas, a embargada alega que se trata de 

embargos meramente protelatórios, além disso, aduz que em consonância 

ao artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil, é necessário que o autor 

seja multado no importe de 2% do valor da causa. No caso, não foi 

comprovado que o embargante agiu de má-fé com o intuito de protelar o 

prosseguimento da ação, sendo assim, indefiro o pedido. Ante o exposto, 

considerando que não houve omissão na sentença retro, REJEITO os 

embargos de declaração. Ciência às partes. Às providências. Cumpra-se 

a sentença retro. Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003967-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA LARIOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MG FIO TEXTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCOS DE CASTRO CAMILO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por ESTADO DO 

MATO GROSSO em face da decisão de ID 20649773, alegando que ela 

teria sido omissa ao não se atentar aos precedentes jurisprudenciais que 

reconhecem a constitucionalidade das taxas executadas. Alega o 

embargante que em razão da decisão proferida ser interlocutória, não 

colocaria termo ao processo, sendo assim, supostamente não ensejaria 

condenação em honorários advocatícios. A parte requerida manifestou-se 

através de contrarrazões (ID 21143914) acolhendo a decisão proferida. 

Pois bem. No caso, é incabível a espécie recursal oposta, haja vista que 

não há omissão na decisão supracitada, o que há é divergência entre o 

posicionamento jurídico deste magistrado e do embargante, o que não é 

passível de solução por meio de embargos de declaração. O objetivo do 

embargante não é a correção de contradição, obscuridade, omissão ou 

erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas 

sim de rever o posicionamento deste juízo. O exequente tenta nestes 

autos discutir acerca do reconhecimento da legitimidade da cobrança da 

Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e discutir a incidência ou não 

de honorários sucumbenciais em caso de acolhimento parcial da exceção 

de pré-executividade apresentada, verificando-se assim que ele não 

pretende sanar uma omissão, contradição, obscuridade ou erros materiais 

e sim reformar a decisão proferida, algo incabível pela via escolhida. Ante 

o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013163-77.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

HILDCA COSTA GODOY OAB - MT13877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO MARTINS MELO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/07 - CGJ impulsiono estes autos à tarefa preparar comunicação, a fim 

de intimar a parte requerente, Agência de Fomento do Estado de Mato 

Grosso S/A (MT FOMENTO), através de suas advogadas HILDCA COSTA 

GODOY, OAB/MT nº 13877-O, e, MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS, OAB/MT nº 9454-O, para providenciarem o recolhimento da Guia 

de Diligência de Oficial de Justiça, bem como, após o recolhimento, expedir 

um novo Mandado de Citação, com o endereço correto, a fim de não dar 

motivo a novas devoluções por parte dos oficias de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013512-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO OAB - MT7180-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a advogada DÉBORA ADRIANA ALVES, OAB/MT nº 

7180, representante do polo passivo, para tomar ciência da designação de 

data para realização de hasta pública da motocicleta marca/modelo Honda 

NXR 150 BROS, ESD, VERMELHA, ano/modelo 2014/2014, Placa 

QBJ-9288, nos autos da Carta Precatória para realização de hasta pública 

PJe 1013512-80.2019.8.11.0003 (ref. autos de origem nº 

1754-57.2006.811.0010 – CÓDIGO 20190 (nº antigo 184/2006 da 1ª Vara 

Cível de Jaciara-MT).

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335818 Nr: 6634-85.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRÖDER - 

OAB:9.699 MT

 Certifico e dou fé que deixei de expedir mandado de intimação à 

testemunha comum à acusação e à defesa, Brenda Cristina Alves Martins, 

uma vez que a última tentativa de intimação restou inexitosa, nos termos 

da certidão de fl. 256.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676222 Nr: 8071-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA FERREIRA SEVERIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO HENRIQUE CARNEIRO 

ASSUNÇÃO OLIVEIRA - OAB:26.452 MT, THIAGO RANNIERE 

RODRIGUESS DE SOUZA - OAB:68827

 I – Indefiro o pedido apresentado, pelos motivos acima, mantendo a data 

para a realização da sessão de julgamento.II – Remeta-se cópia desta 

decisão, bem como do relatório de fls. 343, ao Conselho Regional de 

Psicologia, para providências cabíveis, posto que referida profissional não 

pode promover diagnósticos.III – Igualmente, remeta-se cópia do referido 

relatório ao Conselho Regional de Medicina para informar que a 

profissional de psicologia está usurpando atribuição de médico psiquiatra. 

Remeta-se ainda cópia à Promotoria de Defesa do Erário e a Corregedoria 

do Sistema Prisional para que tome as medidas administrativas contra a 

servidora que emitiu conclusão médica que não é de sua alçada.IV – 

Dê-se ciência as partes do teor desta decisão.V – Aguarde-se a 

realização da sessão plenária anteriormente designada.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316582 Nr: 1484-94.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN DE OLIVEIRA AJALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIAN DE OLIVEIRA AJALA, Rg: 

22853065, Filiação: Sonia Ferreira de Oliveira e Gilberto Ajala, data de 

nascimento: 03/05/1989, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, mecânico, Telefone (66) 996121455. 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. Intimação do Réu, acima qualificado e atualmente em 

local incerto e não sabido, da sentença condenatória, abaixo transcrita..

Sentença: O Ministério Público ofereceu denúncia contra Cristian de 

Oliveira Ajala, imputando-lhe as sanções previstas no art. 121, §2º, II, IV 

c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Consta nos autos que, no dia 15 de 

julho de 2007, por volta das 01h30min, em frente ao estabelecimento 

comercial denominado “Celeiro Bar”, localizado na Rua Flaviano Carvalho 

Costa, Bairro Tranquedo Neves, nesta cidade, o acusado agindo com 

animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a 

defesa da vítima, desferiu 02 (dois) tiros de arma de fogo (não 

apreendida) contra Cleber Teixeira de Oliveira, atingindo-o na região 

mamária direita, provocando as lesões descritas no laudo de lesão 

corporal, fls. 15/18, só não consumando o intento assassino por 

circunstancias alheias a sua vontade.Narra a exordial acusatória que, 

após ter ocorrido uma briga entre o acusado e terceiras pessoas, a vítima 

decidiu ir embora e, ao passar pelo réu, esse teria lhe perguntado se ele 

não se lembrava. Todavia, antes mesmo do ofendido ter a chance de dizer 

que ele não era uma das pessoas envolvidas na briga anterior e, sem dar 

a ele qualquer possibilidade de defesa, o denunciado sacou a arma de 

fogo e efetuou dois disparos em sua direção. Em ato continuo o acusado 

fugiu do local.A denúncia foi recebida, fls. 56/59, oportunidade em que 

fora decretada a prisão preventiva. Devidamente citado, fls. 67, o réu 

apresentou resposta à acusação, fls. 174/175, Na sequência apresentou 

pedido de revogação da prisão preventiva, fls. 177/192. Instado a se 

manifestar o agente ministerial pugnou pelo indeferimento, fls. 201/202. 

Houve confirmação do recebimento da denúncia, momento em que fora 

revogada a prisão preventiva, fls. 203/204.Durante a instrução processual 

foram ouvidas as testemunhas e, mesmo tendo o réu e seu advogado 

sendo devidamente intimados para audiência de instrução para o 

interrogatório, estes não compareceram e nem justificaram suas 

ausências, de maneira que, fora decretada sua revelia e designado 

defensor para o ato, fls. 246/249, 272, 294, 306, 314/315, 322.O Ministério 

Público apresentou alegações finais oralmente, opinando pela pronúncia 

do réu, fls. 326/334. A defesa, em alegações finais escritas, requereu a 

absolvição sumaria ou, em caso de entendimento diverso, pugnou pela 

desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.Ao final, foi 

prolatada sentença, a qual acolheu integralmente a denúncia, fls. 344/347. 

Não houve a interposição de recurso pelas partes, conforme certidões, 

fls. 356/357, fazendo a coisa julgada, fl. 257.Na fase do art. 422 do CPP, 

as partes informaram às testemunhas que pretendem em Plenário, fls. 

360/361 e 376/v. Designou-se a presente sessão plenária.A sessão de 

julgamento foi realizada nesta data. É o relatório.2. Fundamentação. O 

Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de 
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votação sigilosa, afirmou por maioria, a autoria e materialidade das lesões 

corporais produzidas na vítima Cleber Teixeira de Oliveira, reconhecendo 

que o réu Cristian de

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 624953 Nr: 7343-81.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRÖDER - 

OAB:9.699 MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como, em conformidade com o 

Provimento n.º52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, se manifeste na fase do 

art. 422 do CPP.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 675127 Nr: 7063-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO ALVES PINHEIRO, JHONATHA 

WILLIAM DUETI DOURADO, DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA, GUILHERME 

DOMINGOS FERRI, HUDSON CONCEIÇÃO MENDES, GABRIEL AGNELLO 

WALLAUER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

BENITES - OAB:15.701, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:OAB/MT 

11190, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:MT/17874, PATRICIA 

CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - OAB:13739, RAILTON FERREIRA DE 

AMORIM - OAB:23.886/MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - 

OAB:MT/22973, WAGNER MAX TAVARES - OAB:15472, WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA - OAB:15472-MT

 Em atendimento a r. decisão de fls. 1252 intimo o Dr. PABLO PINHEIRO 

MARQUES - OAB:MT/17874, e Dr. SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - 

OAB:MT/22973, patronos DE HUDSON CONCEIÇÃO MENDES; intimo 

tambén a Drª. PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - OAB:13739, e 

Dr. RAILTON FERREIRA DE AMORIM - OAB:23.886/MT, patronos de 

GUILHERME DOMINGOS FERRI, para que no prazo de 05(cinco) dias 

apresentem as alegações finais, sob pena de aplicação de multa de 10 

(dez) salários mínimos, em conformidade com a r. decisão de fls. 1252.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 692566 Nr: 5203-98.2019.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA BERTOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892-B/MT

 I – Diante da impossibilidade de comparecimento da testemunha Kelly 

Ramos Morbini na data para qual fora designada a audiência neste feito, fl. 

25, ANTECIPO sua oitiva para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 13h10min.

II – Requisite-se a testemunha Kelly Ramos Morbini.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público, bem como ao D. Defensor Público 

para, havendo necessidade, interver em favor da ré, conforme o 

postulado inconstitucional da ampla defesa e do contraditório, que justifica 

inclusive a criação da instituição Defensoria Pública, que não se limita a 

atuação do hipossuficiente, art. 3º, IV c/c art. 4º, V, ambos da Lei 

Complementar 80/94.

IV – Sem prejuízo da providência aludida no item anterior, proceda-se ao 

cadastramento do advogado constituído pela ré no sistema Apolo e 

intime-o da presente audiência.

V – Registre-se que o interrogatório da ré e a oitiva da testemunha 

remanescente permanecem designados para o dia 26 de fevereiro de 

2020, às 14h30min.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659438 Nr: 8483-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 8483-48.2017.811.0064 – Cód. 659438

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado José de 

Arimatéia dos Santos como incurso no artigo nela mencionado, vez que 

ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 685656 Nr: 16489-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GUILHERME PERFEITO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado João 

Guilherme Perfeito Marcos como incurso no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 685656 Nr: 16489-10.2018.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GUILHERME PERFEITO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.Defiro o requerimento do Ministério Público, pelo que determino a 

citação do acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).[...] 

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.: 685656 Nr: 16489-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GUILHERME PERFEITO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 16489-10.2018.811.0064 – Cód. 685656Vistos.Trata-se de ação 

penal proposta em desfavor de JOÃO GUILHERME PERFEITO MARCOS 

denunciado (a) como incurso (a) na pena do art. 155, caput, do Código 

Penal.A denúncia foi recebida em 05.02.2019 (fl. 49).Foram realizadas 

diversas tentativas de citação pessoal do acusado, contudo, todas 

restaram infrutíferas, razão pela qual o Ministério Público pugnou pela 

citação por edital do réu, sendo então procedida sua citação via edital (fls. 

55/56). (...) com base na pena máxima prevista ao crime.Observo que 

também não deve ser procedida a produção antecipada de provas, por 

não vislumbrar sua urgência, já que as provas referidas no citado art. 366, 

do estatuto processual penal, somente devem ser produzidas nos casos 

de extrema necessidade, sob pena de violação ao direito da ampla defesa 

e contraditório. No caso em apreço, verifico que não se faz possível a 

decretação da prisão preventiva, vez que se fazem ausentes os 

requisitos necessários para essa medida cautelar, bem como observo que 

já foi determinada a expedição de ofício ao DETRAN/MT e ao 

DENATRAN/MT, visando a inclusão de restrição em seus dados 

cadastrais.Diante disto, arquive-se o feito provisoriamente, com baixa no 

relatório estatístico, sem prejuízo do prosseguimento do feito em caso de 

comparecimento do acusado. Ademais, nos termos do art. 109, IV do CP, 

após a data de 01/05/2027 voltem os autos conclusos para deliberação 

acerca da continuação da contagem da prescrição.Expeça-se e 

comunique-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643708 Nr: 4879-16.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 4879-16.2016.811.0064 – Cód. 643708

Vistos.

DEFIRO o requerimento ministerial de fl. 75, para tanto, determino a 

expedição de carta precatória para cidade e comarca de Ponta 

Grossa/PR, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições 

fixadas no termo de audiência de fls. 66/66-v e aceitas pelo acusado 

MATHEUS DE ANDRADE, o qual poderá ser localizado no endereço 

indicado à fl. 75.

Por fim, aguarde-se o cumprimento integral das condições fixadas para a 

suspensão condicional do processo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659438 Nr: 8483-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 8483-48.2017.811.0064 – Cód. 659438

Vistos.

Considerando a manifestação ministerial retro, bem como que o (a) 

acusado (a) JOSÉ DE ARIMATÉIA DOS SANTOS preenche os requisitos 

objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95, bem como proposta ofertada pelo próprio Ministério Público.

Contudo, observo que consta na certidão de fl. 62-v, que o (a) acusado 

(a) reside em comarca diversa desta, determino a expedição de carta 

precatória à cidade e comarca de Picos/PI, para o oferecimento e 

fiscalização da suspensão condicional do processo ao réu.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696241 Nr: 8609-30.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 8609-30.2019.811.0064 – Cód. 696241

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado FELIPE 

FERNANDES DE OLIVEIRA como incurso no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a qual 

também poderá ser realizada por hora certa nos termos do art. 362 do 

Código de Processo Penal, constando que o mesmo poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698454 Nr: 10340-61.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA REGINA RODRIGUES PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO FIALHO JUNIOR - 

OAB:17.524

 Autos nº 10340-61.2019.811.0064 – Cód. 698454

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando a acusada CLAUDIA 

REGINA RODRIGUES PEREIRA como incursa no artigo nela mencionado, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação da acusada 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a qual 

também poderá ser realizada por hora certa nos termos do art. 362 do 

Código de Processo Penal, constando que a mesma poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643708 Nr: 4879-16.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 4879-16.2016.811.0064 – Cód. 643708

Vistos.

O Ministério Público através de sua representante comparece aos autos à 

fl. 85 e requer a revogação do beneficio do benefício de suspensão 

condicional do processo concedido ao réu MATHEUS DE ANDRADE vez 

que esta deixou de cumprir as condições impostas na decisão 

homologatória da suspensão condicional não sendo encontrado no 

endereço indicado.

E conforme estabelece o art. 89, §4º da Lei 9.099/95, a suspensão será 

revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado, por 

contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

Deste modo, REVOGO a suspensão condicional do processo imposta ao 

(a) acusado (a) – MATHEUS DE ANDRADE - nos termos do § 4º do art. 89 

da Lei 9.099/95, bem como, decreto sua revelia nos termos do art. 367 do 

Código de Processo Penal, e determino o consequente determino o 

consequente prosseguimento regular do feito, portanto, dê-se vistas à 

Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019.

 João Francisco Campos de Almeida

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659438 Nr: 8483-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

O Ministério Público à fl. 76 requer que seja decretada a revelia do réu 

JOSÉ DE ARIMATÉIA DOS SANTOS, uma vez que este apesar de 

devidamente intimado, não compareceu à audiência para oferta de sursis 

processual conforme certidão de fl. 74-v.

Pois bem! Considerando a manifestação ministerial à fl. 76, bem como que 

o réu apesar de devidamente intimado, não compareceu a audiência para 

oferta de sursis processual, conforme certidão de fl. 74-v; DECRETO a 

revelia do mesmo nos termos doa artigo 367 do Código de Processo Penal.

Por fim, dê-se vistas dos autos à Defensoria Pública para apresentação 

de resposta à acusação em favor do acusado.

Cumpra-se, realizando e expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 304380 Nr: 1645-75.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18808

 Mais uma vez foi constatada a ausência injustificada do advogado Dr. 

Carla Andréia Batista, bem como do Advogado Caio Felipe Batista 

Vilamaior, sendo então FINALMENTE ADMITIDO PELO RÉU QUE ELE NÃO 

POSSUI CONDIÇÕES DE PAGAR ADVOGADOS PARA A SUA DEFESA, 

OPORTUNIDADE EM QUE ASSUMIU O ENCARGO A COMBATIVA 

DEFENSORIA PÚBLICA QUE DORAVANTE IRÁ PATROCINAR A DEFESA 

DO RÉU.

 Tendo em mira que existem pessoas ouvidas na fase inquisitorial que 

apresentam um possível relacionamento amoroso entre o réu a a vítima, 

entendo pertinente para a instrução do processo a oitiva dessas pessoas, 

razão pela qual determino a intimação de Eliane Mendes Batista sob o 

endereço Rua C, número 10, Bairro Lucia Maggi ou Santa Casa de 

Misericórdia de Rondonópolis e Antônio Ferreira dos Reis com endereço 

na rua Senador Atílio Fontana, Distrito Industrial. com fulcro no art. 209 do 

Código de Processo Penal na qualidade de testemunha do juízo.

Homologo a desistência de inquirição da testemunha Rogério Wilson de 

Jesus Moura, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Designo audiência para 01 de abril de 2020 às 15horas.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635072 Nr: 6285-09.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402-B

 Diante da inquirição da testemunha, das vítimas, 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):

 Cod. Proc.: 641406 Nr: 2877-73.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAURIO MAURI JOSÉ MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O-MT, WELSON GAIVA MARINO - OAB:14.033/MT

 Intimação do Advogado Doutor PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O-MT, WELSON GAIVA MARINO - OAB:14.033/MT, para 

apresentar os Memoriais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 613058 Nr: 3583-61.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIMIRO MOREIRA TANAKA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Intimação do Advogado Doutor BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, OAB -MT 

16257, para apresentar os Memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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: WANDRÉ PINHEIRO DE 

ANDRADE - OAB:17.133/MT

 Intimação do advogado do acusado Luiz Carlos, DR. WANDRÉ PINHEIRO 

DE ANDRADE – OAB/MT 17.133, do dispositivo da decisão de fls. 

107/107verso, a seguir transcrito: "Vistos[...]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[...]

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 690457 Nr: 3329-78.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA CAETANO TEODORO, SILVANO 

APARECIDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Patrícia Vilela do 

Nascimento - OAB:15528

 Código: 690457

Vistos etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 05 de Abril de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 690457 Nr: 3329-78.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA CAETANO TEODORO, SILVANO 

APARECIDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Patrícia Vilela do 

Nascimento - OAB:15528

 Código: 690457

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial retro.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 22 de Abril de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649758 Nr: 10009-84.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 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 ANDRÉ LUIZ GOMES ROSAFA 

ATENSIO, 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. Intime-se a 

vítima, do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no 

Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e o 

Defensor acerca da presente sentença, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. 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 .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 27 de janeiro de 

2020.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668603 Nr: 1394-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE SANTOS FERREIRA, 

JENNIFER MOTA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - 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: 1394-37.2018.811.0064 – Código 668603.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Carlos Henrique Santos Ferreira e Jennifer Mota Guedes

Data e horário: terça-feira, 04 de fevereiro de 2020, 18h13min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: DR. AUGUSTO CESAR FUZARO

Defensora Pública: Dra. Tathiana Mayra Torchia Franco

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, da informante Deucy Pereira 

Gonçalves e da Defensora Pública.

As partes pugnaram pela conversão dos debates orais em memoriais 

escritos.

Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva da testemunha 

Wagno Bruno da Silva.

Ademais, verifica-se que os acusados, após terem sido devidamente 

intimados acerca da presente solenidade, não compareceram sem motivo 

justificado, razão pela qual o processo seguirá sem a sua presença, na 
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forma preconizada pelo Artigo 367 do Código de Processo Penal.

Declaro encerrada a instrução processual e converto os debates orais 

por memoriais, concedendo o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para 

sua apresentação (Artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal), 

iniciando-se pela acusação.

 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

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 933810 Nr: 6021-39.2019.811.0003

 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): MAURICIO ANDERSON ALVEZ, ARLINDO 

CANOVA PABLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:25594/O, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de madeira formulado 

à fls. 21/25, e DECLARO nesta ESFERA CRIMINAL o PERDIMENTO do 

PRODUTO FLORESTAL apreendido nestes autos, consistente 5,3203 m3, 

de madeira serrada em tábua e quadrado, da essência florestal Mezilaurus 

itauba (itauba), e determino a sua DOAÇÃO ao 18º GRUPO DE 

ARTILHARIA DE CAMPANHA - 18º GAC DE RONDONÓPOLIS, na pessoa 

de seu Comandante, para utilização na reforma das instalações da 

referida Organização Militar, conforme pedido formulado nos autos do 

Procedimento Administrativo nº 4302-22.2019.811.0003, Código 928539, 

sendo vedada a venda ou permuta da madeira recebida em doação.A 

prestação de contas informando a destinação do produto florestal acima 

descrito deverá ser apresentada nos autos no prazo de 60 (sessenta) 

dias. Defiro o pedido formulado pelo Parquet à fl. 70, item “2”, e determino 

a exclusão de MAURICIO ANDERSON ALVEZ, do polo passivo deste feito, 

vez que não há nos autos provas de que na condição de motorista do 

veículo apreendido, tenha agido com dolo, elemento subjetivo necessário 

para configuração do ilícito penal. Com a juntada do auto de avaliação da 

madeira, expeça-se termo de doação do produto florestal, Após, retornem 

os autos com vista ao Ministério Público, na forma requerida à fl. 70, item 

“5”.Depreque-se a realização da audiência preliminar.Encaminhe-se cópia 

desta decisão à SEMA e SEMMA para conhecimento. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862738 Nr: 4160-86.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRISO DO NORTE BENEFICIAMENTO E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, GELSON GALINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:11470, 

MATEUS H. FONSECA - OAB:24.842

 ntimação dos advogados dos Réus, que foi designado o dia 15/04/2020, 

às 15h30 para inquirição da testemunha de defesa, nos autos da carta 

precatória nº. 0009338-85.2019.8.26.0566 Comarca de São Carlos/SP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864711 Nr: 4818-13.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.H DO NASCIMENTO -ME, ECO LOGISTICA 

TRANSPORTES DE CARGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ROSENGARTEN CURCI 

- OAB:337380, CARLA ANDREIA BATISTA - OAB:OAB/MT 18.808

 Intimação dos advogados das partes, da audiência designada para o dia 

01.06.2020 às 15h20 min. no Juízo de Cuiabá, nos autos da carta 

precatória n. 1835-27.2019.811.0082.

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Edital

* O EDITAL n. 02/2020-DF completo, com os seus anexos I, II e III, 

encontram-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no 

final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001345-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GOMES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001345-97.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: SEBASTIAO 

GOMES RIBEIRO Vistos em correição. Realizada a pesquisa via sistema 

Infoseg nesta data, consoante extrato em anexo, pelo noticiado 

falecimento do executado, conforme certidão de Id. 14169636, 

descortinado que a parte executada veio a óbito ainda no ano de 2011, 

antes mesmo da propositura da ação. Sobre a devida informação, diga a 

parte exequente, em 05 dias, pugnando o que entender de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000766-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000766-13.2020.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JESSICA DOS SANTOS PEREIRA Vistos em 

correição. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem 

ser feitas por este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto 

é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 
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inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, devendo a parte 

autora comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição e consequente julgamento do feito 

sem resolução de mérito. Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e 

a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001022-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REU)

IVANILDO R VIEIRA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001022-53.2020.8.11.0015. AUTOR(A): 3ª 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP REU: IVANILDO RAMOS 

VIEIRA, IVANILDO R VIEIRA Vistos em correição. Verifico que a peça 

inicial foi endereçada ao Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, bem como 

distribuído por dependência aos autos nº 1001360-32.2017.8.11.0015 que 

lá tramita. Posto isso, declino da competência deste Juízo para processar 

e julgar este feito e determino a remessa destes autos ao Juízo da 2º Vara 

Cível desta Comarca, mediante as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop- MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006317-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARK DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA VIEIRA DA COSTA BENETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006317-08.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARK DA 

SILVA MARQUES REQUERIDO: REGINA MARIA VIEIRA DA COSTA 

BENETTI Vistos em correição. Carta Precatória oriunda do Juízo da 2ª Vara 

Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, com a finalidade de citação da 

parte executada para o pagamento da dívida exequenda, e acaso não 

ocorra o pagamento, proceder a penhora de bens e avaliação. A parte 

devedora foi citada por hora certa, na pessoa de Rosangela (secretária 

domiciliar), conforme certificado no Id. 20302580. Instada, a parte credora 

no Id. 20844186 requereu seja penhorado bens, conforme exposto na 

missiva. No entanto, não foi encontrado bens, de acordo com o certificado 

no Id. 21311836. Após, pleiteou o prosseguimento do feito, informando já 

ter sido averbada penhora na matrícula de um imóvel da devedora, e com 

a negativa dela em indicar bens a penhora, requereu a este juízo a busca 

de ativos financeiros em suas contas bancárias, pelo BACENJUD, bem 

como a busca de veículos pelo RENAJUD. Por fim, acaso não sendo 

encontrado valores, pugnou a adjudicação do referido imóvel já 

penhorado, fazendo constar na matrícula, a transferência de propriedade 

deste para o cumprimento da obrigação. De se notar desnecessário e um 

tanto estranho tal processo vir concluso para decisão, já que a finalidade 

das cartas precatórias é a citação, penhora, apreensão ou qualquer outra 

medida processual, que não poderia ser executada no juízo em que o 

processo se encontra. Medidas estas diligenciadas neste juízo, conforme 

já explicado acima. Assim, os demais pedidos da parte credora deve ser 

requerido no juízo deprecante. Nesse passo, tendo em vista o 

cumprimento da finalidade da missiva, determino a sua devolução ao Juízo 

respectivo, com as devidas baixas e anotações. Cumpra-se. Sinop - MT, 

10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001279-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIMAR LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001279-20.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOZIMAR LIMA 

DOS SANTOS Vistos em correição. Defiro o pedido de Id. 16570764, 

repetido no Id. 16570765, a determinar seja desentranhado o mandado de 

citação, busca e apreensão, a fim de que seja realizada nova tentativa de 

cumprimento da liminar no endereço informado nos referidos Ids. Noutro 

viés, indefiro o pedido de ordem de arrombamento e reforço policial, sendo 

possível somente se verificado a obstrução do cumprimento da ordem 

judicial. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010717-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010717-36.2017.8.11.0015. DEPRECANTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DEPRECADO: ODAIR 

MARTINS DA SILVA - ME Vistos em correição. Tendo em vista a noticiada 

composição extrajudicial entre as partes (Id. 10244937), determino a 

restituição dos autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, 

consignando nossos cumprimentos. Noutro viés, o pleito de baixa de 

restrição via sistema RENAJUD é vazio, em virtude de não haver nenhuma 

restrição lançada por este juízo, razão pela qual o indefiro. Se a parte fez 

alguma, compete a ela própria baixar, sem a necessidade do crivo judicial 

para tanto. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007115-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDO BONFIM DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

mero expe ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

CÍVEL DE SINOP Processo: 1007115-03.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: GO 

AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

EXECUTADO: IVALDO BONFIM DOS SANTOS Vistos em correição. Em 

face da comprovação do preparo da carta precatória (Id. 21924722), 

cumpra-se, imediatamente, a decisão inicial, lançada no Id. 14391529. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002068-82.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ODIR JOSE MAZZARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALINY VALERIANO LISBOA RIEPE (EXECUTADO)

JULIANO ALEXANDRE RIEPE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002068-82.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ODIR JOSE 

MAZZARDO EXECUTADO: JULIANO ALEXANDRE RIEPE, MARIA ALINY 

VALERIANO LISBOA RIEPE Vistos em correição. INTIME-SE a parte autora, 

para, em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que 

entender de direito. Não havendo manifestação, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente, para em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de sua extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do 

CPC. Concomitante, INTIME-SE a parte requerida para se pronunciar. 

Transcorridos os mencionados prazos, com ou sem manifestação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005689-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ BARANOSKI DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES COLUCCI OAB - MT0021671A (ADVOGADO(A))

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA SALETE PERIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005689-87.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: OSMAR LUIZ 

BARANOSKI DE BARROS EXECUTADO: MAIRA SALETE PERIM Vistos em 

correição. INTIME-SE a parte credora, para, em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito. Não 

havendo manifestação, INTIME-SE-A, pessoalmente, para em 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, 

sob pena de sua extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto 

no art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC. Concomitante, INTIME-SE a parte 

devedora para se pronunciar. Transcorridos os mencionados prazos, com 

ou sem manifestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 

de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000937-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INBRANDS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONAS COUNTRY COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000937-04.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: INBRANDS 

S.A EXECUTADO: AMAZONAS COUNTRY COMERCIO DE CALCADOS 

EIRELI - ME Vistos etc. Defiro o pedido de Id. 25323225, a determinar seja 

feita a busca online de veículos via sistema Renajud, conforme já deferido 

na decisão de p. 01/04, Id. 22693744. Sendo assim, cumpra-se 

integralmente a decisão acima assinalada. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - 

MT, 05 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010540-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. A. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO GUEDES OAB - MT25673/O (ADVOGADO(A))

LAURA ELISA DE ALMEIDA RONDON OAB - 012.065.501-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem acerca do laudo médico apresentado no ID 

27439891.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010190-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO Certifico e dou fé que a contestação de ID 26453005 ,foi 

protocolada no prazo de lei. Procedo a intimação da parte autora através 

do(s) seu(s) advogado(a,s) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. SINOP, 25 de novembro de 2019. EDIVALDO UBALDO 

MARTINS DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (66) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008390-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1008390-50.2019.8.11.0015; 

Certifico que a Contestação apresentada no ID 22957430 é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

INTIMO o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. SINOP, 10 de fevereiro de 2020 LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006464-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE OLIVEIRA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS FERNANDO DA SILVA (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca do cumprimento do acordo, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011047-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1011047-62.2019.8.11.0015; 

Certifico que a Contestação apresentada no ID 27371595 é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

INTIMO o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. SINOP, 10 de fevereiro de 2020 LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010968-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DIAS RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1010968-83.2019.8.11.0015; 

Certifico que a Contestação apresentada no ID 27581979 é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

INTIMO o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. SINOP, 10 de fevereiro de 2020 LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006229-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAO VICENTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE CAMINHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO Certifico e dou fé que, decorreu o prazo legal sem que a 

parte autora manifestasse nos autos, embora devidamente intimada 

conforme ID 20288289. Nos termos da legislação vigente e do provimento 

56/2007-CGJ, Intimo a parte autora para no prazo de 05 ( cinco ) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. SINOP, 2 

de dezembro de 2019. EDIVALDO UBALDO MARTINS DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006656-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO VIEIRA DIOGO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011871-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de ID 29034132.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013268-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PORFIRIO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 ( cinco) dias, manifestar nos autos a fim 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011031-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

ACE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA DISHTCHEKENIAN OAB - SP263569 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003921-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL OAB - MT25912/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

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

PEDRO PEDREIRA AMANCIO (REQUERIDO)

LUCAS EDUARDO TEODORO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA OAB - MT22703/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem acerca da certidão de decurso de prazo de ID 

29039980, bem como informarem o endereço do requerido PEDRO 

PEDREIRA AMANCIO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009543-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO FERREIRA (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:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013589-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONY ROBERT DE CARVALHO (EXECUTADO)

MR. POT'S ALIMENTOS EIRELI - ME (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 citação do 

executado TONY ROBERT DE CARVALHO, em cumprimento à Portaria CGJ 

Nº 142 de 08/11/2019, que determina o cumprimento de mandados judiciais 

em comarca diversa à do juízo de origem, quando se tratar de processo 

eletrônico que tramita do sistema PJE, 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), por 

meio da opção “cumprir diligência na outra comarca” e informar os dados 

do zoneamento para o devido cumprimento. § 1º - Ao valor da diligência 

será acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - 

Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003446-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DAVID PRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERRANNA AGRONEGOCIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO CLAUDIOMAR WEBER (EXECUTADO)

 

INTIME-SE A PARTE CREDORA PARA SE PRONUNCIAR, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, ACERCA DA RESTRIÇÃO VIRTUAL - RENAJUD, NOS 

TERMOS DA R. DECISÃO ID 25953639.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010037-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE MARIA PAZ DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008421-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDELBERTO STEINBACH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1008421-70.2019.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

63.701,12; Tipo: Cível. Parte Autora: EDELBERTO STEINBACH Parte Ré: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. CERTIDÃO Certifico, para os 

efeitos de direitos e, nos termos do § 4º do Art. 203 do Código de 

Processo Civil/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, foi remetido para 

publicação via DJE, este expediente, com a finalidade proceder a 

INTIMAÇÃO do(a/s) Advogado(a/s) que patrocina(m) a(s) PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especificar(em) as provas que pretendem 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado; ainda, e, na mesma oportunidade, manifestem se 

tem interesse na realização da audiência de conciliação. Sinop/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) LIVIA FURQUIM RODRIGUES 

QUEIROZ DE SOUZA Gestora de Secretaria SEDE DA 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000064-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DA SILVA CARVALHO (REU)

 

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) 
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Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado de citação na 

Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, devendo referida importância ser 

paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006488-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE FATIMA TEIXEIRA SELLEGRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006488-33.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CLEIDE DE 

FATIMA TEIXEIRA SELLEGRINI REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos 

em correição. Defiro o pedido de levantamento de valores da importância 

depositada na conta depósitos judiciais, conforme comprovante de Id. 

26797500, por meio de alvará eletrônico judicial, devendo a transferência 

ser realizada na conta informada pela exequente na petição de Id. 

27107153. Após, cumprida a diligência retro, intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1001007-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DE OLIVEIRA RAMOS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001007-89.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A INTERESSADO: VALDINEI DE OLIVEIRA RAMOS Vistos 

em correição. Defiro o pedido de suspensão do processo de Id. 18465678, 

conforme requerido, devendo a parte autora dar prosseguimento no feito 

ao final do prazo em 05 dias, independente de nova intimação. Se 

permanecer inerte, intime-se pessoalmente a parte autora para dar 

seguimento ao feito em 05 dias, sob pena de julgamento do processo sem 

resolução de mérito, a teor do art. 485, inciso III, do CPC. Ante o 

deferimento da suspensão do processo, havendo qualquer mandado de 

busca e apreensão do bem objeto da ação pendente de cumprimento, 

proceda-se com o seu recolhimento. Nos termos de referida petição, 

baixe-se a restrição veicular para circulação incluída por este juízo, 

conforme comprovante de Id. 6096761. Por fim, revogado os poderes 

concedidos a advogada Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos, 

OABMT/ 16.864-A, consoante petição de Id. 20264620, exclua-a do rol de 

procuradores cadastrados, inclusive para receber intimações. No mesmo 

ato, cadastre-se a procuradora Daniela Ferreira Tiburtino, OAB/MT 

23.683-A, habilitando-a para receber as intimações de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000690-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE QUADROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000690-86.2020.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JOSE ANTONIO DE QUADROS Vistos em 

correição. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem 

ser feitas por este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto 

é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Além disso, 

a alienação fiduciária do bem, objeto da ação, deve estar devidamente 

anotado na base de dados do respectivo órgão competente, qual seja o 

DETRAN, com o objetivo de demonstrar que este foi gravado quando da 

realização do financiamento e encontra-se realmente alienado. Anotação 

esta que também possibilita opor a terceiros de boa-fé a propriedade 

fiduciária, resolúvel por natureza. Portanto, a comprovação do registro do 

gravame na base de dados do DETRAN, a fim de demonstrar que o bem 

encontra-se alienado fiduciariamente, é uma imposição necessária, 

devendo ser oportunizado a parte a emenda à inicial, de modo a juntar 

documento essencial a propositura da demanda. Destarte, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

inicial e o consequente cancelamento do feito no distribuidor, para que a 

parte requerente promova o recolhimento das custas e despesas 

judiciárias e comprove a devida anotação do gravame da alienação 

fiduciária na base de dados do DETRAN. Observância dos arts. 290, 291, 

292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000722-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WILSON DA CONCEICAO SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000722-91.2020.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JOSE WILSON DA CONCEICAO SILVA 

JUNIOR Vistos em correição. Sem delongas, verifico que a exordial não foi 

devidamente instruída. O que torna impossível as verificações 

necessárias que devem ser feitas por este juízo. Ausente o regular 

preparo da causa, que é pressuposto de constituição e validade da 
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relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a 

prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

falta deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 

485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito 

se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Além disso, a alienação fiduciária do bem, objeto da ação, 

deve estar devidamente anotado na base de dados do respectivo órgão 

competente, qual seja o DETRAN, com o objetivo de demonstrar que este 

foi gravado quando da realização do financiamento e encontra-se 

realmente alienado. Anotação esta que também possibilita opor a terceiros 

de boa-fé a propriedade fiduciária, resolúvel por natureza. Portanto, a 

comprovação do registro do gravame na base de dados do DETRAN, a fim 

de demonstrar que o bem encontra-se alienado fiduciariamente, é uma 

imposição necessária, devendo ser oportunizado a parte a emenda à 

inicial, de modo a juntar documento essencial a propositura da demanda. 

Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena 

de indeferimento da inicial e o consequente cancelamento do feito no 

distribuidor, para que a parte requerente promova o recolhimento das 

custas e despesas judiciárias e comprove a devida anotação do gravame 

da alienação fiduciária na base de dados do DETRAN. Observância dos 

arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - 

MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000719-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE SILVA DELARMI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000719-39.2020.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ANDRE SILVA DELARMI Vistos em 

correição. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem 

ser feitas por este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto 

é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Além disso, 

a alienação fiduciária do bem, objeto da ação, deve estar devidamente 

anotado na base de dados do respectivo órgão competente, qual seja o 

DETRAN, com o objetivo de demonstrar que este foi gravado quando da 

realização do financiamento e encontra-se realmente alienado. Anotação 

esta que também possibilita opor a terceiros de boa-fé a propriedade 

fiduciária, resolúvel por natureza. Portanto, a comprovação do registro do 

gravame na base de dados do DETRAN, a fim de demonstrar que o bem 

encontra-se alienado fiduciariamente, é uma imposição necessária, 

devendo ser oportunizado a parte a emenda à inicial, de modo a juntar 

documento essencial a propositura da demanda. Destarte, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

inicial e o consequente cancelamento do feito no distribuidor, para que a 

parte requerente promova o recolhimento das custas e despesas 

judiciárias e comprove a devida anotação do gravame da alienação 

fiduciária na base de dados do DETRAN. Observância dos arts. 290, 291, 

292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001082-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BETTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLI MACEDO MELO OAB - MT20031/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON DIEGO KRUGER (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001082-26.2020.8.11.0015. EMBARGANTE: 

ALEXANDRE BETTI EMBARGADO: JACKSON DIEGO KRUGER Vistos em 

correição. O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade 

da relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja 

prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290. O que equivale ao indeferimento da inicial, conforme 

dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição e consequente julgamento do 

feito sem resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011061-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUI IVANES GEHRES (AUTOR(A))

ANDREIA CAMPANHARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA CRISTHINA JUNQUEIRA SCHROEDER DA CUNHA (REU)

DENNIS MASSARO GEHRES (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011061-46.2019.8.11.0015. AUTOR(A): RUI IVANES 

GEHRES, ANDREIA CAMPANHARO REU: DENNIS MASSARO GEHRES, 

NADIA CRISTHINA JUNQUEIRA SCHROEDER DA CUNHA Vistos em 

correição. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, c/c 

indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência em 

caráter antecedente, aviada por Rui Ivanes Gehres e Andreia Campanharo 

em face de Dennis Massaro Gehres e Nadia Cristhina Junqueira 

Schroeder Gehres, todos qualificados. Alegaram ter adquirido um imóvel 

urbano, lotes 17/18, da quadra 11, Rua Uvaias, situado no loteamento 

Paraiso 3, com área de 400m², conforme contrato de compra e venda de 

imóvel formalizado em 11/05/2015 com Vanderlei José Pacheco e sua 

esposa, por estes adquirido originariamente da Colonizadora Sinop em 

06/06/2012. Afirmaram ter edificado uma casa de alvenaria sobre o 

terreno, onde residiu até meados de 2017, quando se mudou para a 

cidade de Lucas do Rio Verde/MT a trabalho, deixando o imóvel aos 

cuidados de Zenilton Neumann. Informaram que em 2018, seu filho, 

juntamente com sua esposa, ora demandados, exigiram a desocupação do 

imóvel pelo “caseiro”, passando eles a residirem no local. Relataram que 

meses mais tarde tomou conhecimento de que os requeridos haviam 

escriturado o imóvel em seus nomes como se houvessem adquirido 

referido bem. Tentaram resolver a situação de forma administrativa. Sem 

êxito. Postularam tutela de urgência em caráter antecedente para 

determinar o bloqueio da matrícula do imóvel descrito acima, a fim de 

assegurar que o bem não seja vendido a terceiros, embaraçando ainda 

mais a sua restituição. Inicial aditada para comprovar o preparo das 

custas e despesa judicias, bem como para incluir no polo passivo da 

demanda a Colonizadora Sinop S/A., por se tratar de litisconsórcio 

necessário, conforme determinações judiciais de Ids. 23477566 e 

24837702. É o relatório. Decido o pleito antecipatório de tutela. 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 
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dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Inobstante as argumentações 

expendidas na tese apresentada, o bloqueio da matrícula do imóvel é 

extremada, tendo em vista a fase ainda incipiente do feito, e somente deve 

ser utilizada em caso de ineficácia de outras medidas, com robusto 

convencimento do possível sucesso da demanda. O Juízo não pode 

simplesmente determinar o bloqueio da matrícula pautado na tese de 

eventual nulidade do negócio jurídico ou do próprio registro do imóvel, sem 

antes assegurar ao proprietário o contraditório e a ampla defesa para que, 

desejando, possa defender a legalidade do ato registral. Entretanto podem 

ser adotadas outras medidas que preservem não só os interesses das 

partes como também os interesses de terceiros de boa-fé e não importa 

na indisponibilidade do bem, pois se enquadra no poder geral de cautela 

do juiz (arts. 297 e 301, ambos do CPC), a fim de garantir efetividade da 

tutela jurisdicional. Nesse passo, a averbação da existência desta ação à 

margem da matrícula do imóvel, que de acordo com a escritura pública 

ancorada foi registrado sob a matrícula n.º 40.029 do Registro de Imóveis 

de Sinop. Tal providência dará a necessária publicidade a terceiros, que 

não poderão alegar boa-fé em qualquer ato de alienação, garantia ou 

transferência, satisfazendo razoavelmente aos interesses em causa. 

Tendo em vista a delimitação da perlenga entre pai e filho, autor e réu, o 

que é lamentável, é suficiente que seja averbada a existência desta ação. 

Nessa toada, a probabilidade do direito alegado tem sede nos contratos de 

compromisso de compra e venda, os conhecidos contratos preliminares. O 

primeiro entre a Colonizadora Sinop e Jamila Abu Ali Pacheco (Id. 

22894853); e o segundo com Vanderlei José Pacheco e Jamila Abu Ali 

Pacheco, como compromissários vendedores, e o autor (Id. 22894852). 

Contratos estes que, pelo menos em linha de princípio, considerando o 

dever de probidade e boa-fé processual, de as partes articularem os fatos 

conforme a verdade, não se estendem a um terceiro pacto nesse teia de 

cessão de direitos até então encadeada. Se inexistente essa continuidade 

de transmissão, conforme a tese, pode ser que realmente a escritura 

pública documentada no Id. 24250933 não tenha lastro negocial lícito 

antecedente capaz de suportá-la. O que autoriza a tutela de urgência nos 

limites acima estipulados, e não conforme postulada, que por enquanto tem 

suporte nos referidos documentos, mas sem o crivo do contraditório. 

Calha ressaltar essa nuance do contraditório, posto que soa incrível, 

dificilmente factível, que a Colonizadora Sinop S/A., transmitente, tenha 

firmado a escritura pública mencionada sem observar a referida cadeia de 

cessionários dos direitos sobre o imóvel até chegar nos requeridos, dela 

adquirentes. O que, se de fato ocorreu, implicará em litisconsórcio 

necessário, conforme anteriormente determinado, cumprido e admitido. 

Não custa frisar que as regras processuais se comunicam, formando um 

complexo único, conjugado, de modo que a consecução do direito atinja 

seus fins, alicerçada em princípios, como os da economia e celeridade 

processual, instrumentalidade das formas e efetividade da prestação 

jurisdicional, e em regras específicas, como as previstas nos arts. 318, 

parágrafo único, e 771, parágrafo único, ambos do CPC. Nesse sentido, a 

pretensão em tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, encontra 

complementaridade no art. 828, do mesmo Diploma Processual, que se 

comunica, conforme assinalado no parágrafo anterior, embora seja 

disciplina relacionada à execução de título extrajudicial. A urgência, 

caracterizada pelo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, decorre da possibilidade do imóvel ser transferido 

sucessivamente a terceiros sem a ressalva da averbação possível. O 

que, com ela, prevenidos quaisquer interessados ciosos. De outro lado, o 

contorno postulado em tutela de urgência não sugere prejuízo desmedido 

aos promovidos e é facilmente reversível a qualquer momento, bastando 

ordem judicial para o seu cancelamento, o que atende o § 3º do art. 300 do 

CPC. Probabilidade do direito constatada e também o risco ao resultado útil 

do processo. Isto posto, defiro a tutela de urgência em caráter 

antecedente, em parte, para determinar a averbação na referida matrícula 

do bem imóvel para o fim de proibir a transferência e oneração do bem 

pelo requerido, bem como para dar conhecimento a terceiros. Oficie-se. 

Determino a inclusão da Colonizadora Sinop S/A., no polo passivo da lide, 

conforme acima admitido. Desse modo, seguindo-se o rito processual, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 30 de novembro de 2020, às 

15:00 horas, a ser conduzida por um dos conciliadores credenciados pelo 

CEJUSC, para onde os autos deverão ser remetidos em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Assim como intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e 

obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se 

alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009277-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VALDIR CARRARO OAB - MT23958/O (ADVOGADO(A))

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERINO MATTIAS DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009277-68.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: DINARTH 

ARAUJO CARDOSO EXECUTADO: GENERINO MATTIAS DE MOURA Vistos 

em correição. Pedido de Id. 25518975, pugnando pela citação por edital da 

parte executada, nos termos da decisão de Id. 15539553, uma vez que as 

diversas tentativas de citação em endereços declinados pela parte 

exequente e em buscas feitas nos sistemas conveniados ao E. TJMT 

restaram infrutíferas. Logo, 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 executada 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 curadora especial a douta representante da Defensoria 

Pública desta Comarca, que atua nesta Vara, nos termos do art. 72, inciso 
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II, do Código de Processo Civil, para defender os interesses da parte 

executada, devendo ser cientificada pessoalmente do encargo e de todos 

os atos do processo em que deva atuar. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 8013150-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OCIMAR GARCIA SORRILLA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS LOBO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 8013150-25.2016.8.11.0015. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: OCIMAR GARCIA SORRILLA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

JOSE CARLOS LOBO DA SILVA Vistos em correição. Processo declinado 

ao juízo comum, redistribuído a este por sorteio, para a análise do pedido 

de citação por edital da parte requerida. Entretanto, a providência 

pretendida é medida por demais precoce, mesmo porque não foram 

esgotados todos os meios de localizar a parte demandada. Não suplicada 

qualquer providência ao Poder Judiciário por meio de seus sistemas 

informatizados (Infojud, Bacenjud, Infoseg e Siel), ou outras, no sentido de 

localizar o paradeiro dela. Para, aí, sim, sendo infrutíferas as diligências, 

intentar a dita citação. Logo, a parte requerida ainda não se encontra em 

lugar incerto e não sabido, como pressuposto para a integração ficta da 

lide. O que desautoriza o deferimento do pedido pretendido, vez que 

ausentes qualquer das hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. Nesse 

sentido, são as lições de MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES: “O juiz só 

deferirá a citação por edital quando o réu tenha sido procurado, sem êxito, 

em todos os endereços constantes dos autos, e quando houverem sido 

esgotadas as possibilidades de localizá-lo. Ela há de ser sempre 

excepcional e, antes de deferi-la, o juiz deve avaliar se não há alguma 

maneira de conseguir que a citação seja feita por carta ou por oficial de 

justiça”. (Direito Processual Civil, 3.º edição, E. Saraiva, p. 323). 

Corroborando com o entendimento seguem arestos ora compilados com 

destaques: “AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DO 

EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE. 

- A citação por edital, também conhecida como citação ficta ou presumida, 

é espécie excepcional de citação e tem cabimento somente nos casos 

previstos no artigo 256, do Código de Processo Civil - Sendo a citação 

realizada diretamente via edital, sem que tenham sido esgotados os 

demais meios determinados pela legislação, não há como se estabelecer o 

contraditório e a ampla defesa, devendo a citação ser considerada nula. 

(TJMG - AI: 10024132626904001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, 

Data de Julgamento: 02/04/0019, Data de Publicação: 04/04/2019); 

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. NULIDADE DA 

CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS 

CABÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE ADVERSA. A citação por 

edital é medida de exceção, adotada quando esgotados os meios 

possíveis de localização da parte ré, o que não ocorreu no caso em tela. 

Sentença desconstituída. Apelação provida. Sentença desconstituída”. 

(TJ-RS - AC: 70080195738 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data 

de Julgamento: 30/01/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 08/02/2019); “APELAÇÃO CÍVEL. 

USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. CITAÇÃO POR EDITAL. Para que seja 

possível a citação por edital, imprescindível o esgotamento de todas as 

diligências possíveis para que a parte ré seja encontrada. Hipótese em 

que o exaurimento na localização dos réus não se consubstanciou, fato 

que configura a nulidade da citação por edital, que se constitui em medida 

extrema”. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA DESCONSTITUIR A 

SENTENÇA. UNÂNIME. (TJRS - AC: 70076135102, Vigésima Câmara Cível, 

Relatora: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/03/2018, Publicado no 

DJE em 02/04/2018). Isto posto, INDEFIRO, neste momento processual, o 

pedido de citação da parte requerida por edital, devendo a autora indicar 

em 05 dias endereço onde ela pode ser encontrada e/ou pugnar o que 

entender de direito, como, por exemplo, solicitar pesquisas pelos sistemas 

conveniados com o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011684-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR BASTO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011684-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: LINDOMAR BASTO DE SOUSA Vistos em correição. Ação de 

busca e apreensão formulada por Banco Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A em face de Lindomar Basto de Sousa, com base no 

Decreto-Lei n.º 911/1969. Deferida a liminar pela r. decisão de Id. 

17007293. Restada infrutífera a busca e apreensão do veículo conforme 

se constata da certidão de Id. 17501642. Pugnada a conversão de busca 

e apreensão em ação de execução. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 

329, inciso I, do Código de Processo Civil que: “Art. 329. O autor poderá: I - 

até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; (...)”. Na hipótese, verificado 

que não houve angularização da relação processual, ou seja, não houve 

citação da parte requerida e sabida através da certidão de Id. 17501642 

que o veículo objeto do contrato não foi encontrado. Destarte, sob essas 

circunstâncias, tenho que não há óbice à conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução. Aliás, os arts. 4.º e 5.º do Decreto-Lei 

n.º 911/1969, prevê a possibilidade de o credor socorrer-se da ação de 

depósito ou até mesmo em execução para hipóteses como a dos autos. 

“Art. 4.o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014). “Art. 5.o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, 

direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo 

fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor 

quantos bastem para assegurar a execução”. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014). Assim, aplicável, na hipótese, a exegese do dispositivo 

supra mencionado, sendo possível a conversão da ação de busca e 

apreensão em ação executiva, até porque a relação material entre as 

partes está abarcada numa cédula de crédito bancário, que tem eficácia 

executiva por si só. Essa providência é perfeitamente admitida pela 

jurisprudência, conforme arestos ora destacados em negrito: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONVERSÃO DA DEMANDA PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

Pode o credor postular a conversão da ação de busca e apreensão em 

ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 5º do 

Decreto-Lei nº 911/69. Precedentes da Corte. A conversão da ação de 

busca e apreensão em feito executivo independe da localização ou não do 

veículo, pois basta a ausência de posse direta do devedor sobre o 

mesmo, consoante preconiza o art. 4º, do Decreto-Lei nº 911/69. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (TJ-RS - AI: 70076057801 RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Data de Julgamento: 23/01/2018, Décima Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/01/2018); 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. CONVERSÃO DA DEMANDA PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

Pode o credor postular a conversão da ação de busca e apreensão em 

ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 5º do 

Decreto-Lei nº 911/69. Precedentes da corte. A conversão da ação de 

busca e apreensão em feito executivo independe da localização ou não do 

veículo, pois basta a ausência de posse direta do devedor sobre o 

mesmo, consoante preconiza o art. 4º, do Decreto-Lei nº 911/69. Agravo 

de instrumento provido”. (TJ-RS; AI 0369895-72.2017.8.21.7000; 

Farroupilha; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Sbravati; Julg. 

23/01/2018; DJERS 29/01/2018); "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 
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APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. 

POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Frustrada 

a execução da liminar de busca e apreensão, é possível a conversão do 

feito em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto-lei nº 911/69”. 

(TJ-MT; APL 131081/2017; Juscimeira; Rel. Des. Sebastião de Moraes 

Filho; Julg. 06/12/2017; DJMT 12/12/2017; pág. 29). Se o veículo descrito 

na exordial não foi encontrado e constante nos autos o instrumento 

contratual assinado pelo devedor como adequado e hábil a ensejar a 

execução, mostra-se viável a conversão desta busca e apreensão em 

ação executiva. Isto posto, DEFIRO o pedido de conversão de busca e 

apreensão para execução, alterando sua classe no sistema, a determinar: 

Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte 

executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo 

sem pagamento, munido da segunda via do mandado, proceda-se o oficial 

de justiça a penhora e imediata avaliação dos bens encontrados ou 

indicados, lavrando os autos e intimando-se desde logo a parte executada 

de tais diligências. Se a parte executada tiver advogado, a intimação retro 

será feita na pessoa deste. Não encontrada a parte devedora, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para resguardar 

a execução, inclusive servindo-se de eventuais indicações da parte 

credora, procedendo-se de acordo com o art. 830 do CPC. Arbitro, de 

plano, honorários advocatícios em 10%, do valor executado, que poderão 

ser reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias 

acima mencionados, consoante caput e § 1.º, do art. 827 do CPC. Não 

havendo pagamento, nem encontrados bens, acrescidos os honorários 

advocatícios, façam os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora online, via sistema bacenjud. O prazo para os embargos à 

execução será de 15 dias e correrá da juntada aos autos do mandado de 

citação, podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 828/829, 914 e 915, todos do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010334-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARI LEOBET JUNIOR OAB - MT21919/O-O (ADVOGADO(A))

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA OAB - MT23350/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENOCK MURBACH BRAIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010334-24.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ENEDILSON 

GRANJA DE ARAUJO EXECUTADO: ENOCK MURBACH BRAIDO Vistos em 

correição. Pedido alternativo de recolhimento das custas judiciais e 

despesas processuais ao final do processo ou o seu parcelamento, 

pleiteado pela parte credora no Id. 23660850, em razão do elevado valor. 

Depois de oportunizada a comprovação da hipossuficiência alegada, foi 

indeferida a assistência judiciária gratuita ao credor, oportunizando-o 

efetuar o devido preparo em 15 dias, conforme decisão proferida no Id. 

17290563. Inconformado, atacou a decisão com recurso de agravo de 

instrumento, ao qual foi negado provimento, nos termos do v. acórdão de 

Id. 21402704 – p. 03/06. Pela petição de Id. 14478205 postulou pedido de 

aditamento da inicial para requerer o parcelamento das custas judiciais e 

despesas processuais. Pedido indeferido nos termos da decisão de Id. 

16244065. É o relatório. Decido. Vale frisar que, ainda que a parte 

requerente tenha peticionado o parcelamento das custas ou o pagamento 

delas ao final do processo, não trouxe nada que já não tivesse 

apresentado na exordial. Elementos que foram suficientes a fundamentar 

o indeferimento da justiça gratuita, a qual não merece qualquer reparo, 

notadamente por ter sido matéria de recurso de agravo de instrumento, ao 

qual foi negado provimento, conforme acima assinalado. Nesta senda, não 

havendo novos fatos e/ou provas, é defeso ao juízo a apreciação dos 

pontos já decididos anteriormente, na chamada preclusão pro judicato, 

conforme dicção do art. 505 do Código de Processo Civil: “Art. 505. 

Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à 

mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato 

continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso 

em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II 

- nos demais casos prescritos em lei”. In casu, não há nos autos 

elementos novos que justifiquem a reapreciação do decidido, na 

reconsideração aviada. Entrementes, gize-se que ao apreciar o pleito 

formulado este Juízo fez a análise de todos os documentos acostados 

aos autos, convencendo-se do indeferimento da medida. Medida esta 

combatida pela instância superior. Isto posto, indefiro o pedido de 

parcelamento e do pagamento ao final das custas judiciais e despesas 

processuais, mantida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. 

Deve a parte requerente preparar o feito em 15 dias, na forma da Lei 

estadual de custas n.° 7.603, de 27 de dezembro de 2001 e das 

disposições do art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de 

cancelamento da distribuição, a significar indeferimento da inicial, pela 

inobservância dos arts. 290, 291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos 

arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004487-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004487-41.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: JAIR 

RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos em correição. É pretensão da parte 

exequente quanto ao arresto executivo on-line pelo sistema RENAJUD, 

amparado pelo Art. 830 do CPC, já deferida anteriormente a pesquisa de 

ativos financeiros via sistema BACENJUD, uma vez que não foi possível 

realizar a citação do executado. A exequente pede ainda restrição de 

licenciamento e de circulação. Alegou que a demora na citação do 

executado está causando transtornos ao consórcio, que é o escopo do 

processo, uma vez que se encontra inadimplente, prejudicando as 

contemplações mensais. É a síntese. Decido. O Código de Processo Civil 

prevê o cabimento do arresto executivo, conforme dispõe o art. 830. A 

diligência almejada possui natureza cautelar, assemelhando à tutela 

provisória de urgência. Partindo da sistemática de que o requerimento da 

parte tem natureza cautelar, busca então uma garantia do direito, e 

entende-se que o periculum in mora, se tal medida ocorrer antes da 

citação do réu para o possível pagamento voluntário, é porque poderia 

trazer risco ao resultado útil do processo, tendo presente a probabilidade 

do direito. Almejada medida cautelar, que logo após pode vir a se tornar 

penhora, deve-se então respeitar requisitos de uma tutela provisória de 

urgência, disposta no art. 300 do Código de Processo Civil. Conforme 

dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

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

resultado útil do processo. O art. 301, por sua vez, dispõe que a tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A 

antecipação dos efeitos da tutela, seja de mérito ou cautelar, 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”. Quanto 

a assimilação do arresto on-line com a tutela de urgência em natureza 

cautelar, é necessário então que haja os requisitos conforme tutela e não 

a mera existência da ação. A parte exequente não deve se prover de tal 

beneficio apenas para solver a divida o mais rápido possível, uma vez que 

é direito do executado quitar a divida de maneira voluntária, haja vista que 

não fique provada a fraude, ou a possível ocultação do réu, 

esquivando-se da citação e sua responsabilidade quanto ao exequente. A 

respeito do assunto, trata-se o julgado: ARRESTO CAUTELAR – Execução 
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de título extrajudicial – Pedido de arresto cautelar de ativos financeiros – 

Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos necessários para concessão 

da tutela de urgência cautelar, previstos no art. 300 do CPC – Primeira 

tentativa de citação pessoal dos executados não iniciada – Pedido 

fundamentado na mera existência de ações judiciais – Ausente prova de 

dilapidação de patrimônio ou fraude – Decisão mantida – RECURSO NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - S P  -  A I :  2 2 5 4 8 4 9 7 4 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2254849-74.2018.8.26.0000, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de 

Julgamento: 20/02/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 20/02/2019) Essa é a síntese desse relevante instituto. In 

casu, é possível verificar nos autos que foram feitas 03 (três) tentativas 

de citação do executado de maneira pessoal, uma vez que restaram 

infrutíferas, porém não houve suspeita de ocultação ou esquiva da parte, 

apenas não foi possível identificar seu atual endereço. O exequente ao 

que parece está buscando meios para a solvência de seu crédito de 

maneira a pular passos necessários no rito processual. Além do mais está 

retirando o direito do executado de quitar sua dívida de maneira voluntária. 

A citação é a regra para efetivar direitos em qualquer processo posto em 

juízo. Alcançar bens antes da citação é a exceção, sob pena de inversão 

tumultuária do feito, com estribo numa excepcionalidade que não serve 

como regra geral. Até porque sobra à exequente a citação editalícia, se 

for o caso, se esgotados os meios de localizar o devedor pessoalmente. 

Diligência que lhe compete antes de afoitamente avançar sobre possíveis 

bens do devedor, pulando etapa essencial sob o insubsistente argumento 

de que seu negócio ou empreendimento de consórcio poderá ficar 

comprometido. Os riscos inerentes ao mercado atingem a todos, não 

sendo a situação uma excepcionalidade capaz de justificar esse atropelo 

processual num afã desmedido para satisfazer seu crédito. Ausentes o 

segundo requisito da parte final do art. 300 do CPC. A parte não trouxe 

requisitos de que a parte está se furtando a receber a citação. Como ficou 

evidenciado apenas não foi possível localizá-lo ainda. Não é de se negar 

que o Código de Processo Civil alimenta a possibilidade do arresto on-line 

antes mesmo da citação do executado. Porém isto é feito apenas em 

casos específicos devendo respeitar aos requisitos legais, o que não é 

coincidente com ao caso em questão. Isto posto, indefiro o pedido de 

penhora on-line via RENAJUD, em caráter de arresto cautelar. Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, como por exemplo, buscas de 

possíveis endereços da parte executada nos sistemas conveniados aos 

TJMT, sob risco de extinção por abandono. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007314-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BALLEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DA MOTTA (REU)

LUZIA ALVINA DA SILVA MOTTA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007314-25.2018.8.11.0015. AUTOR(A): NELSON 

BALLEN REU: JOAQUIM DA MOTTA, LUZIA ALVINA DA SILVA MOTTA 

Vistos em correição. Inexitosa apenas uma tentativa de citação da parte 

requerida, pediu a autora seja o ato feito pela via editalícia (Id. 16026287). 

Entretanto, a providência pretendida é medida por demais precoce, mesmo 

porque não foram esgotados todos os meios de localizar a parte 

demandada. O pedido de citação por edital foi formulado, logo após ter 

sido frustrada apenas uma tentativa de citação. Logo, a parte requerida 

ainda não se encontra em lugar incerto e não sabido, como pressuposto 

para a integração ficta da lide. O que desautoriza o deferimento do pedido 

pretendido, vez que ausentes qualquer das hipóteses elencadas no art. 

256 do CPC. Nesse sentido, são as lições de MARCUS VINICIUS RIOS 

GONÇALVES: “O juiz só deferirá a citação por edital quando o réu tenha 

sido procurado, sem êxito, em todos os endereços constantes dos autos, 

e quando houverem sido esgotadas as possibilidades de localizá-lo. Ela há 

de ser sempre excepcional e, antes de deferi-la, o juiz deve avaliar se não 

há alguma maneira de conseguir que a citação seja feita por carta ou por 

oficial de justiça”. (Direito Processual Civil, 3.º edição, E. Saraiva, p. 323). 

Corroborando com o entendimento seguem arestos ora compilados com 

destaques: “AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DO 

EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE. 

- A citação por edital, também conhecida como citação ficta ou presumida, 

é espécie excepcional de citação e tem cabimento somente nos casos 

previstos no artigo 256, do Código de Processo Civil - Sendo a citação 

realizada diretamente via edital, sem que tenham sido esgotados os 

demais meios determinados pela legislação, não há como se estabelecer o 

contraditório e a ampla defesa, devendo a citação ser considerada nula. 

(TJMG - AI: 10024132626904001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, 

Data de Julgamento: 02/04/0019, Data de Publicação: 04/04/2019); 

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. NULIDADE DA 

CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS 

CABÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE ADVERSA. A citação por 

edital é medida de exceção, adotada quando esgotados os meios 

possíveis de localização da parte ré, o que não ocorreu no caso em tela. 

Sentença desconstituída. Apelação provida. Sentença desconstituída”. 

(TJ-RS - AC: 70080195738 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data 

de Julgamento: 30/01/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 08/02/2019); “APELAÇÃO CÍVEL. 

USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. CITAÇÃO POR EDITAL. Para que seja 

possível a citação por edital, imprescindível o esgotamento de todas as 

diligências possíveis para que a parte ré seja encontrada. Hipótese em 

que o exaurimento na localização dos réus não se consubstanciou, fato 

que configura a nulidade da citação por edital, que se constitui em medida 

extrema”. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA DESCONSTITUIR A 

SENTENÇA. UNÂNIME. (TJRS - AC: 70076135102, Vigésima Câmara Cível, 

Relatora: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/03/2018, Publicado no 

DJE em 02/04/2018). Isto posto, INDEFIRO, neste momento processual, o 

pedido de citação da parte requerida por edital, devendo a autora indicar 

em 05 dias endereço onde ela pode ser encontrada e/ou pugnar o que 

entender de direito, como, por exemplo, solicitar pesquisas pelos sistemas 

conveniados com o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1008715-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R M MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINAIDE FERNANDES OAB - MT19469/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA MARIA JOHANN (REU)

ORLANDO JOHANN (REU)

MELANIA JOHANN HENDGES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA OAB - MT19973/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008715-59.2018.8.11.0015. AUTOR(A): R M MADEIRAS 

LTDA - EPP REU: MELANIA JOHANN HENDGES, ORLANDO JOHANN, 

NILVA MARIA JOHANN Vistos em correição. Defiro a juntada do 

instrumento de mandato da requerida Melania Johann Hendges, bem como 

do substabelecimento de Id. 18619567. Conste no o nome do causídico ali 

mencionado para receber as intimações e notificações em nome do 

exequente. Procedam-se as intimações de praxe diretamente a quem está 

indicado explicitamente no corpo da inicial. Anote-se. Noutro viés, diante 

do noticiado falecimento da requerida Nilva Maria Johann, consoante 

certidão do senhor oficial de justiça, reafirmado na audiência de 

conciliação e confirmado nesta data em pesquisa ao sistema Infoseg, 

ocorrido ainda no ano de 2018, determino a suspensão do feito pelo prazo 

de 30 dias, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC. O art. 110 do CPC 

dispõe que: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a 

sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o 

disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.” Embora a regra seja a habilitação do 

espólio, não há óbice que a substituição ocorra mediante a habilitação dos 
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herdeiros, se assim lhes aprouver. Assim, intime-se o patrono da parte 

autora para, no prazo de 30 dias, regularizar a substituição processual da 

requerida Nilva Maria Johann, indicando a inventariante e/ou seus 

sucessores, qualificando-os, na forma do art. 687 e seguintes, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008333-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DUBAS (REQUERENTE)

ANDRESSA ROSA DE ALMEIDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULLINELI FRAGA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008333-32.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRESSA 

ROSA DE ALMEIDA RONDON, ANDERSON DUBAS REQUERIDO: 

PAULLINELI FRAGA MARTINS Vistos em correição. Carta Precatória 

oriunda da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, com a finalidade 

de intimação do perito Dr. Leandro Nazzari, o qual não foi encontrado, 

conforme certificado no Id. 21154629. Manifestou a parte autora no Id. 

21591607, pleiteando a expedição de oficio ao juízo deprecante para que 

informe novo endereço do perito nomeado, em razão da certidão negativa 

acostada aos autos. De se notar desnecessário e um tanto estranho tal 

requerimento, já que a finalidade da carta precatória era a intimação do 

perito, que não poderia ser executada no juízo em que o processo se 

encontra. Cabendo ao juízo deprecado apenas efetivar a diligência 

declinada. Assim, o pedido apresentado pode e deve ser requerido no 

juízo competente. Nesse passo, tendo em vista o cumprimento da 

finalidade da missiva, determino a sua devolução ao Juízo respectivo, com 

as devidas baixas e anotações. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000480-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA PERCILIANO DA SILVA (EXECUTADO)

WAGNER APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

MARILZA PERCILIANO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000480-06.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: VIDRACARIA 

GUAPORE LTDA EXECUTADO: MARILZA PERCILIANO DA SILVA - ME, 

WAGNER APARECIDO DA SILVA, MARILZA PERCILIANO DA SILVA Vistos 

em correição. Pleiteou a parte credora seja inserido no prontuário dos 

veículos encontrados em nome do devedor, pelo RENAJUD, restrição de 

circulação, penhora e remoção dos bens. Assim, antes de analisar o 

requerimento da parte, tendo em vista a aceitação dos bens por ela, deve 

ser cumprida a segunda parte da decisão lançada no Id. 19669548, sendo: 

“... aceitos os bens constritados e não liberados judicialmente, 

penhore-os, mediante termo, e avalie-os o senhor oficial de justiça, ainda 

que de forma indireta, somente se não for possível a forma direta, 

intimando-se a parte executada, inclusive acerca do seu encargo como 

depositária judicial, ressalvada a possibilidade, se assim for requerida 

justificadamente, de os bens serem entregues à parte exequente sob a 

mesma condição de depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º, do 

CPC”. Após, sobre a avaliação, digam as partes em 05 dias, devendo a 

credora posicionar-se a respeito da prevalente adjudicação, se lhe 

interessar, ou indicar sem demora a forma de alienação pretendida. Não 

sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos 

de alienação pela forma que for indicada. Após, cumpridas as diligências 

retro, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004224-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMBREMAC RECUPERADORA DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

SIDNEIS CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004224-43.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: EMBREMAC RECUPERADORA DE PECAS LTDA 

- ME, SIDNEIS CARLOS DA SILVA Vistos em correição. Observado da 

correspondência com aviso de recebimento de Id. 8118356 que o 

executado Sidneis Carlos da Silva não foi citado. Terceira pessoa que 

recebeu referida correspondência, que não deve ser considerada, ante a 

ausência de perfectibilização da citação. O art. 242 do CPC é expresso 

quando dispõe que a citação será pessoal. Podendo ser feita na pessoa 

do representante legal ou do procurador do executado, o que não é o 

caso, visto tratar-se de pessoa física sem qualquer documento hábil que 

outorgue poderes ao seu procurador. Assim, determino seja efetuada a 

citação do executado Sidneis Carlos da Silva por oficial de justiça, 

conforme prevê o art. 246, inciso II, do CPC. Após, intime-se a parte 

exequente para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004732-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (EXECUTADO)

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

NILCE DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004732-86.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA, 

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI, NILCE DA SILVA CAMIANSKI Vistos em 

correição. Verificado que a parte devedora, em manifestação de Id. 

10322282 ofertou à penhora um guindaste veicular, melhor descrito na 

nota fiscal (Id. 10323501), no valor de R$ 207.000,00. Devidamente 

intimada, a parte credora, em petição de Id. 18683376 aceitou a nomeação 

do bem, requerendo a intimação da devedora para que indique a 

localização exata do objeto nomeado à constrição. Petição de Id. 

18684338 totalmente estranha a este processo. Pleiteado pela parte 

credora (Id. 19137452) a busca de ativos financeiros em contas bancárias 

e investimentos da parte devedora, apresentando planilha atualizada do 

débito. É o relatório. Decido. De início, indefiro o requerimento de Bacenjud 

em nome do devedor, eis que a parte credora aceitou o bem ofertado à 

penhora, cujo valor apresentado é suficiente para a satisfação da dívida 

exequenda que, atualizada, conforme planilha de cálculos apresentada (Id. 

19137454 – p. 01 – R$ 44.613,24). Pedido acima indeferido por conta da 

antecedente indicação de bem do executado que muito provavelmente 

extrapola o valor exequendo, podendo significar excesso de execução 

que desautoriza a ampliar a penhora. No mais, intime-se a parte devedora 

para, em 10 dias, indicar onde está o bem ofertado, a fim de efetivar a 

penhora. Indicada a localização, proceda-se a penhora do bem ofertado 

por termo nos autos. Após, não havendo reclamos, esclareça-se a parte 
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credora, se pretende a adjudicação do bem, ou caso contrário, a forma 

que pretende a alienação, por iniciativa privada ou oficial. Caso seja a 

oficial, será por leilão judicial, e o leilão poderá ser eletrônico ou 

presencial, nos termos dos art. 879 e seguintes do CPC. Se optar pela 

adjudicação, intime-se a parte devedora a se pronunciar em 05 dias, nos 

moldes do art. 876, § 1.º, do aludido Codex. Verificado, ainda, que os 

autos de embargos à execução (n.º 1011710-79.2017.8.11.0015) – 

processo sentenciado está arquivado definitivamente, mas continua 

associado a este feito. Nesse passo, ante a certidão de trânsito em 

julgado, desapense-se e traslade-se cópia da sentença para estes autos 

executivos, certificando nestes e naqueles a respeito. Determino a 

exclusão da petição de Id. 18684338, por ser totalmente estranha a este 

processo. Após, cumpridas as diligências retro, com ou sem sucesso, 

intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento 

ao feito, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 

de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003952-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. V. INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003952-15.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: W. V. INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS 

EIRELI Vistos em correição. HSBC Bank Brasil S/A. – Banco Múltiplo, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com pedido de aditamento 

da inicial para a inclusão de Vanelda da Silva Costa e Wilson Araújo no 

polo passivo, em razão de serem intervenientes garantidores do contrato, 

ora guerreado. É o breve relatório. Decido. O art. 329, inciso I, do CPC 

autoriza a alteração do pedido unilateralmente, se ainda não houve a 

citação. É o caso. Pedido respectivo aviado antes da citação da empresa 

W V Indústria de Mármorres e Granitos Ltda. – ME (Id. Isto posto, defiro o 

pedido, de modo a incluir Vanelda da Silva Costa e Wilson Araújo no polo 

passivo da demanda, afetando-lhes da mesma forma as razões da 

decisão inicial, lançada no Id. 13467259. Procedam-se as retificações, 

citações e intimações pertinentes. Após, manifeste-se a parte credora, em 

05 dias, requerendo o que enteder de direito para o prosseguimento do 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004820-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (EXECUTADO)

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

IVONE SALETE CAMIANSKI (EXECUTADO)

RODRIGO DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004820-27.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL SA EXECUTADO: ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA, 

RODRIGO DA SILVA CAMIANSKI, SERGIO DA SILVA CAMIANSKI, IVONE 

SALETE CAMIANSKI Vistos em correição. Manifeste-se a parte credora, 

em 05 dias, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção por abandono. Intime-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004298-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMAR MAGALHAES MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004298-63.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: SOLIMAR MAGALHAES MARTINS Vistos 

em correição. Pleiteia a parte credora seja realizada a penhora do imóvel 

matriculado sob o n.º 47.746, do CRI desta Comarca, de propriedade da 

parte devedora. Tratando-se de patrimônio ativo do devedor, passível a 

sua constrição, a garantir a execução em prol da prestação jurisdicional 

em prazo razoável, defiro o pedido da parte exequente de Id. 19863865. 

Expeça-se mandado de penhora e avaliação do imóvel, a ser feita esta 

pelo senhor oficial de justiça, com vistas as partes para se pronunciarem 

em 05 dias, bem como o cônjuge do executado, se casado for. Sobre a 

penhora, intimem-se as partes, especialmente a parte credora a respeito 

da prevalente adjudicação, se lhe interessar, ou indicar sem demora a 

forma de alienação pretendida. Não sendo requerida a adjudicação e nada 

mais reclamado, aos demais atos de alienação pela forma que for 

indicada. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006644-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTAIDE AMADOR MARCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006644-84.2018.8.11.0015. AUTOR(A): OTAIDE 

AMADOR MARCON REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos em correição. Ação ordinária de obrigação de fazer c/c 

danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por Otaíde Amador 

Marcon, em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, 

ambos qualificados. Decisão inaugural de Id. 14735601 indeferindo a 

liminar pleiteada, deferindo os benefícios da assistência judiciária gratuita 

a parte autora e, por conseguinte, determinando a citação da parte 

contrária para comparecer em audiência de conciliação a ser conduzida 

por conciliador do CEJUSC. Após expedição da carta de citação da parte 

requerida, requereu a parte autora a desistência da ação em virtude de 

haver custeado com seus recursos próprios bem como de seus 

familiares, o procedimento cirúrgico pretendido na ação, consoante 

petição de Id. 14893183. Por fim, citada a parte requerida, manifestou a 

sua concordância com o pedido de desistência da parte autora, conforme 

petição de Id. 16237117. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte requerente que pode ser manejada a qualquer 

tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da parte 

requerida, caso está tenha apresentado contestação. Se não tiver 

contestado a lide, independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º 

do art. 485 do CPC. Apesar de estar devidamente citada, a parte requerida 

não apresentou contestação, eliminando assim o entrave acima 

prenunciado. De todo modo, embora desnecessário, concordou 

expressamente com a desistência da ação. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É 

a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. 

Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais 

de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação 

só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 
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homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Custas e despesas processuais, já 

liquidadas, por conta da parte autora, dado o princípio da causalidade. 

Sem condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade. Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002322-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE MEIRE DA SILVA REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002322-55.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: JANE MEIRE DA SILVA REZENDE Vistos em 

correição. Ação de Busca e apreensão proposta por Banco RCI Brasil S.A 

em face de Jane Meire da Silva Rezende, ambos qualificados. R. decisão 

inaugural de Id. 5837532, concedendo a liminar pleiteada. Entre um ato e 

outro, requereu a parte autora a desistência da ação com fulcro no art. 

485, inciso VIII, do CPC. Ainda, requereu também a baixa de eventuais 

bloqueios realizados por este juízo, via sistema RENAJUD, renunciando 

expressamente ao prazo recursal. É o relatório. Julgo. A desistência da 

causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da 

parte adversária, caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver 

contestado a lide, independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º 

do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. “Art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, 

desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua 

admissão e homologação. Noutro viés, o pleito de baixa de restrição via 

sistema RENAJUD é vazio, em virtude de não haver nenhuma restrição 

lançada por este juízo. Se a parte fez alguma, compete a ela própria 

baixar, sem a necessidade do crivo judicial para tanto. Isto posto, 

homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo 

Codex, revogando-se a liminar deferida. Sem custas remanescentes. 

Custas e despesas processuais originárias, já liquidadas, ficam por conta 

da parte autora, dado o princípio da causalidade. Sem condenação em 

honorários advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade. Sem qualquer 

averbação judicial no órgão de trânsito respectivo. Descabe ao Poder 

Judiciário eventual baixa de constrição que não ordenou. Acaso vier a ser 

interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Renunciado expressamente ao prazo recursal, 

certifique-se e ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. P. I. 

C. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006112-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BATISTA DE MELLO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO (REQUERIDO)

ENDRIGO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006112-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GILBERTO 

BATISTA DE MELLO FILHO REQUERIDO: ENDRIGO DE FREITAS, PEDRO 

DEFANT FILHO Vistos em correição. Ação de cobrança, tendo como parte 

requerente Gilberto Batista de Mello Filho e como parte requerida Pedro 

Defant Filho, ambos qualificados. Homologado, em audiência de 

conciliação, acordo entabulado entre a parte autora e o requerido Endrigo 

de Freitas, extinguindo-se a ação referente a este. No entanto, infrutífera 

a composição em relação ao corréu Pedro Defant Filho. Tudo conforme ata 

de audiência de Id. 17880479. Em seguida, noticiou a parte autora acordo 

entabulado entre ela e o requerido Pedro Defant Filho, requerendo sua 

homologação e consequente extinção da ação, consoante petição de Id. 

17883104. Relatados e examinados. Decido. Acordo entre pessoas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregada forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o 

primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Além 

disso, de ver que nenhum dos acordos realizados mencionam quem 

efetuará o pagamento das custas e despesas processuais originárias, a 

condenação das partes em prestações iguais é a medida a ser tomada. 

Consoante disposição do art. 90, § 2º, do CPC. No mais, em virtude da r. 

decisão monocrática de Id. 22829077, provendo parcialmente o pedido da 

parte autora, a permitir o recolhimento das custas e despesas 

processuais ao final do processo, deve a parte autora honrá-las também. 

Isto posto, equacionada a questão de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, alicerçado no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas 

remanescentes. Nada mencionado a respeito das custas e despesas 

processuais originárias, condeno as partes a pagarem pro rata, nos 

termos do art. 90, § 2º, do CPC. Sobre os honorários advocatícios, cada 

qual arcará com a do seu respectivo patrono, conforme acordado entre as 

partes. Se interposto recurso de apelação, independentemente de análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 
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Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000602-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLORA DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR GRANJA DE FREITAS (REU)

CLAUDIO GRANJA DE FREITAS (REU)

OSVALDO GRANJA DE FREITAS (REU)

CARLINDO GRANJA DE FREITAS (REU)

CARLOS GRANJA DE FREITAS (REU)

DOLOURES GRANJA DE FREITAS (REU)

LUZIA GRANJA DE FREITAS BABIRESKI (REU)

LUCAS RAMALHO DE FREITAS (REU)

JOAQUIM DE FREITAS NETO (REU)

CONCEICAO FREITAS DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000602-19.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ANA FLORA 

DE FARIAS REU: DOLOURES GRANJA DE FREITAS, LUZIA GRANJA DE 

FREITAS BABIRESKI, CARLOS GRANJA DE FREITAS, CARLINDO GRANJA 

DE FREITAS, CLAUDIO GRANJA DE FREITAS, OSVALDO GRANJA DE 

FREITAS, DEVANIR GRANJA DE FREITAS, JOAQUIM DE FREITAS NETO, 

CONCEICAO FREITAS DE OLIVEIRA, LUCAS RAMALHO DE FREITAS 

Vistos em correição. Ação de Interdito Proibitório movida por Ana Flora de 

Farias em face de Doloures de Freitas Granja e outros, ambas 

qualificadas. Entre um ato e outro, as partes noticiaram acordo firmado 

entre elas (p. 01/05, Id. 20712021), a pedir por sua homologação e 

consequente extinção do feito. É o singelo relatório. Decido. As partes 

entabularam acordo, sendo elas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado, e empregada forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento, 

preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico, não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 

do Código Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Não há restrições, impostas por este juízo, se 

houver outras promovidas pelo requerente, este deve providenciar as 

liberações. Sem pendências. Em que pese não haver manifestação acerca 

da extinção do feito pelo pagamento, ante a quitação da obrigação, 

impositiva a extinção do processo, pois fatigado o seu mérito, pela 

liquidação. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa e definidas 

as condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, reconhecida a 

renúncia, impositiva a extinção da ação, pois exaurido o seu mérito. Desse 

modo, nos termos dos arts. 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Sem custas remanescentes. Nada mencionado a respeito 

das despesas e custas processuais originárias. Portanto condeno as 

partes a pagá-las de forma pro rata, a teor do art. 90, § 2.º, do CPC. 

Porém, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, estas restam 

suspensas por até cinco anos, quando prescreverá, se até lá não restar 

demonstrado que ela tenha superado a hipossuficiência 

econômico-financeira reconhecida, benefício esse que não alcança a 

parte requerida. Nada mencionado a respeito dos honorários advocatícios, 

cada qual arcará com os do seu respectivo patrono. Acaso vier a ser 

interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido em 15 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. R. I. C. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012114-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012114-33.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: EDSON JOSE DOS SANTOS 

Vistos em correição. Execução de Título Extrajudicial, tendo como parte 

exequente Colonizadora Sinop S.A. e como parte executada Edson Jose 

Dos Santos, ambos qualificados. Depois de citada a parte executada (Id. 

11153395), informado pela exequente a integral quitação do débito 

exequendo, a pedir a extinção do feito, consoante petição de Id. 

16973611. Relatados e examinados. Decido. Observado que a parte 

exequente requereu a extinção do feito, pois houve a quitação da dívida 

decerto por qualquer outro meio extrajudicial, a saber, possivelmente por 

transação. O que deverá ser feito com base no art. 924, inciso III, do CPC. 

Assim, considerando-se satisfeita a obrigação, impositiva a extinção do 

processo, pois não há mais o que reclamar. E neste caso, sem prova de 

eventual acordo, nem do efetivo pagamento da obrigação pela parte 

executada, as custas e despesas processuais devem ser honradas pela 

parte exequente. Não há se falar em honorários advocatícios, já que ao 

que tudo indica foram adimplidos, consoante admissão que “...o débito foi 

integralmente quitado”(sublinhado). Isto posto, equacionada a lide, 

satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos dos arts. 924, 

inciso III, e 925 do Código de Processo Civil. Sem custas remanescentes. 

Custas e despesas processuais originárias por conta da parte exequente, 

já adimplidas. Sem honorários advocatícios, pois já estão na admissão da 

quitação integral. Acaso vier a ser interposto recurso de apelação, 

independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002718-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR SANTOS DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002718-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CAIXA 

CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: 

JAIR SANTOS DE FIGUEIREDO Vistos em correição. Ação de Busca e 

apreensão, tendo como parte exequente Caixa Consórcios S/A. 

Administradora de Consórcios e como parte requerida Jair Santos de 

Figueiredo, ambos qualificados. Entre um ato e outro, as partes em petição 

de Id. 13757598, informaram acordo entabulado, requerendo sua 

homologação e consequente extinção da ação. Requereram ainda a 

retirada de eventuais restrições que pesem sobre o veículo. Relatados e 

examinados. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, 

possível e determinado e empregada forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 

do Código Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Nenhuma restrição foi lançada por este juízo. 

Assim, não há constrições ou restrições, nem liberações ou diligências 

outras a serem promovidas. Sem pendências. Se a parte fez alguma, 

compete a ela própria baixar, sem a necessidade do crivo judicial para 

tanto. Isto posto, equacionada a questão de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, alicerçado no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas 

remanescentes. Custas e despesas processuais originárias bem como os 

honorários advocatícios, todos por conta da parte requerida, conforme 

acordo entabulado entre as partes. Indefiro a baixa de restrições via 

sistema RENAJUD, posto que insubsistente. Se interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012718-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CEOLATTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN CARLA GARCIA SANTOS (EXECUTADO)

CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para, retirar 

a Certidão Art. 828 na secretaria na 2ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014210-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACOMO DOMINGOS BIANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO OAB - MT22061-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1014210-50.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Ciente da decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no 

recurso de agravo de instrumento de nº 1001231-67.2020.8.11.0000, cuja 

cópia perfaz juntada em ID 28919840. 2. Cumpra-se a determinação 

contida na aludida decisão ID 28919840 – Pág.4/5, expedindo-se o 

necessário com urgência. 3. Após, certifique-se acerca do cumprimento 

do item “13” da decisão de ID 26174691 – Pág. 5 e, em caso negativo, 

voltem os autos conclusos. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014210-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACOMO DOMINGOS BIANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO OAB - MT22061-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado, (conforme 

ID.28919840).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006168-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSFRIO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO BIGNATTI NIERO OAB - PR49321 (ADVOGADO(A))

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE RAMOS DA CRUZ (REQUERIDO)

ALBERTO JOHNATAN GONCALVES REZENDE (REQUERIDO)

CRISTIANE R. DA CRUZ E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1006168-12.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

INDUSFRIO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - EPP POLO 

PASSIVO:REQUERIDO: CRISTIANE R. DA CRUZ E CIA LTDA - ME, 

ALBERTO JOHNATAN GONCALVES REZENDE, CRISTIANE RAMOS DA 

CRUZ CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do 

Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das 

partes a manifestarem-se quanto a certidão (avaliação) id. 25960424. 

Prazo: Dez dias. Sinop-MT, 10 de fevereiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006250-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ANDERSON DE FREITAS DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1006250-43.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. POLO PASSIVO:REQUERIDO: 

ANTONIO ANDERSON DE FREITAS DE SOUSA CERTIDÃO Certifico 

conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se no prazo de quinze dias, quanto a certidão id. 22672163. 

Sinop-MT, 10 de fevereiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor 

de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000861-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANNELISIE CALCADOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

ANNELISIE CALCADOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO DA COSTA LEITE FILHO OAB - RJ108016 (ADVOGADO(A))

ALTAIR CORREA OAB - 233.259.257-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIGMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000861-43.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, consigno que procedi ao cadastro do procurador da parte 

autora junto ao Sistema PJe, para fins de intimação dos atos processuais. 

2. Aguarde-se o recolhimento das custas, que deverá ser providenciada 

pelo interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

missiva no Juízo Deprecado, independentemente de intimação (art. 388, p. 

único, da CNGCJ/MT). 3. Cumprido o item acima, oficie-se ao Juízo 

Deprecante, solicitando-se fotocópia do instrumento procuratório. 4. Em 

seguida, efetuado o recolhimento da diligência do(a) Sr.(a) Oficial(a) de 

Justiça, cumpra-se, conforme deprecado, servido a carta precatória de 

mandado. Desde já, fica a parte interessada para recolhimento da 

diligência. 5. Após o cumprimento, observadas as formalidades legais, 

devolva-se com as nossas homenagens. 6. Em caso de não pagamento 

das custas e/ou diligência no prazo de 30 (trinta) dias, fica autorizada a 

devolução da presente deprecata, nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 7. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182140 Nr: 3070-46.2013.811.0015

 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: BELMIRO JEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A, BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para declarar a inexistência dos débitos indicados na exordial, bem como 

para condenar os requeridos ao pagamento, “pro rata”, do valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, à parte requerente, cuja 

correção monetária será feita pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 

362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).Com fulcro no 

artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, condeno os 

requeridos ao pagamento, “pro rata”, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados 

em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123617 Nr: 2828-92.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOMAIOR ESTRUTURAS METÁLICAS 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME, LOURDES PESSOA DA SILVA, 

GLAZIANY SOUZA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDA 

TRINDADE SANTOS, para devolução dos autos nº 

2828-92.2010.811.0015, Protocolo 123617, 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: 1000892-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANCISCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000892-63.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, 

ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre 

as partes. 1.1. A inicial veio instruída com os devidos documentos. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

28820330), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor da parte requerente. 2.2. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada no instrumento de protesto de ID 28820333. 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. 4.1. Todavia, indefiro o pedido de expedição de 

ofício para o DETRAN/MT, a fim de seja promovida a retirada de quaisquer 

ônus vinculados ao veículo almejado, uma vez que a natureza de 

obrigação decorrente sobre bens móveis é “propter rem”. 4.2. Igualmente, 

indefiro o pedido para expedição de ordem à Fazenda Pública Estadual 

para abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, 

ainda que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se 

assim ocorrer, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido. 4.3. 

Por conseguinte, indefiro, por ora, o pedido de bloqueio judicial do veículo, 

por entender que tal medida se mostra prematura nesse momento 

processual. 5. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem 

em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de 

fiel depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá 

ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob 

pena de responder pelos danos que vier dar causa. 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 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 
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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), voltem-me conclusos para decisão. 8. 

Contestado ou não o pedido, voltem-me conclusos para decisão. 9. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 7 de fevereiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005997-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE KULKKAMP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

ARCADIS LOGOS S.A. (REU)

TRANSPORTES GRITSCH LTDA (REU)

ALISSON GABRIEL TORMES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TERENCE REIF BARBIERI OAB - SC10375 (ADVOGADO(A))

JORGE NASSER MACEDO OAB - PR18183 (ADVOGADO(A))

RUBENS NAVES OAB - SP19379 (ADVOGADO(A))

WAGNER ROBERTO FERREIRA POZZER OAB - SP207504 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE NUSS DE SOUZA OAB - SC42158 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005997-55.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

IVONETE KULKKAMP RÉU: ALISSON GABRIEL TORMES, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A., ARCADIS LOGOS S.A., TRANSPORTES GRITSCH 

LTDA Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ – 

LUCROS CESSANTES – DANO EXTRAPATRIMONIAL” ajuizada por 

IVONETE KULKKAMP em face de ALISSON GABRIEL TORMES, ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S.A, ARCADIS LOGOS S.A e TRANSPORTES 

GRITSCH LTDA. Entre um ato e outro, as partes, por petição de ID. 

26493158, 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. 26493158, nos precisos termos do avençado, e, 

consequentemente, julgo extinta a fase de conhecimento, art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do CPC, e declaro suspensa a fase de cumprimento de 

sentença pelo prazo concedido pela exequente, a fim de que os 

executados cumpram voluntariamente a obrigação. Expeça-se o 

competente alvará de levantamento da importância depositada nestes 

autos, ID. 26807574, conforme requerido, ID. 27268454, intimando-se 

pessoalmente a exequente. Custas e honorários advocatícios pelas 

requeridas, conforme pactuado. Ficam as partes isentas das custas 

remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC. Expirado o prazo concedido e não 

havendo manifestação, intime-se a Exequente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de cinco dias, informe se o acordo foi devidamente 

cumprido, sob pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a 

consequente extinção do feito. Após, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos cls. para deliberação. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005997-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE KULKKAMP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

ARCADIS LOGOS S.A. (REU)

TRANSPORTES GRITSCH LTDA (REU)

ALISSON GABRIEL TORMES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TERENCE REIF BARBIERI OAB - SC10375 (ADVOGADO(A))

JORGE NASSER MACEDO OAB - PR18183 (ADVOGADO(A))

RUBENS NAVES OAB - SP19379 (ADVOGADO(A))

WAGNER ROBERTO FERREIRA POZZER OAB - SP207504 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE NUSS DE SOUZA OAB - SC42158 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005997-55.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

IVONETE KULKKAMP RÉU: ALISSON GABRIEL TORMES, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A., ARCADIS LOGOS S.A., TRANSPORTES GRITSCH 

LTDA Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ – 

LUCROS CESSANTES – DANO EXTRAPATRIMONIAL” ajuizada por 

IVONETE KULKKAMP em face de ALISSON GABRIEL TORMES, ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S.A, ARCADIS LOGOS S.A e TRANSPORTES 

GRITSCH LTDA. Entre um ato e outro, as partes, por petição de ID. 

26493158, 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. 26493158, nos precisos termos do avençado, e, 

consequentemente, julgo extinta a fase de conhecimento, art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do CPC, e declaro suspensa a fase de cumprimento de 

sentença pelo prazo concedido pela exequente, a fim de que os 

executados cumpram voluntariamente a obrigação. Expeça-se o 

competente alvará de levantamento da importância depositada nestes 

autos, ID. 26807574, conforme requerido, ID. 27268454, intimando-se 

pessoalmente a exequente. Custas e honorários advocatícios pelas 

requeridas, conforme pactuado. Ficam as partes isentas das custas 

remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC. Expirado o prazo concedido e não 

havendo manifestação, intime-se a Exequente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de cinco dias, informe se o acordo foi devidamente 

cumprido, sob pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a 

consequente extinção do feito. Após, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos cls. para deliberação. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005997-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE KULKKAMP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

ARCADIS LOGOS S.A. (REU)

TRANSPORTES GRITSCH LTDA (REU)

ALISSON GABRIEL TORMES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TERENCE REIF BARBIERI OAB - SC10375 (ADVOGADO(A))

JORGE NASSER MACEDO OAB - PR18183 (ADVOGADO(A))

RUBENS NAVES OAB - SP19379 (ADVOGADO(A))

WAGNER ROBERTO FERREIRA POZZER OAB - SP207504 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE NUSS DE SOUZA OAB - SC42158 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005997-55.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

IVONETE KULKKAMP RÉU: ALISSON GABRIEL TORMES, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A., ARCADIS LOGOS S.A., TRANSPORTES GRITSCH 

LTDA Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ – 

LUCROS CESSANTES – DANO EXTRAPATRIMONIAL” ajuizada por 

IVONETE KULKKAMP em face de ALISSON GABRIEL TORMES, ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S.A, ARCADIS LOGOS S.A e TRANSPORTES 

GRITSCH LTDA. Entre um ato e outro, as partes, por petição de ID. 

26493158, 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. 26493158, nos precisos termos do avençado, e, 

consequentemente, julgo extinta a fase de conhecimento, art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do CPC, e declaro suspensa a fase de cumprimento de 

sentença pelo prazo concedido pela exequente, a fim de que os 

executados cumpram voluntariamente a obrigação. Expeça-se o 
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competente alvará de levantamento da importância depositada nestes 

autos, ID. 26807574, conforme requerido, ID. 27268454, intimando-se 

pessoalmente a exequente. Custas e honorários advocatícios pelas 

requeridas, conforme pactuado. Ficam as partes isentas das custas 

remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC. Expirado o prazo concedido e não 

havendo manifestação, intime-se a Exequente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de cinco dias, informe se o acordo foi devidamente 

cumprido, sob pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a 

consequente extinção do feito. Após, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos cls. para deliberação. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005997-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE KULKKAMP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

ARCADIS LOGOS S.A. (REU)

TRANSPORTES GRITSCH LTDA (REU)

ALISSON GABRIEL TORMES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TERENCE REIF BARBIERI OAB - SC10375 (ADVOGADO(A))

JORGE NASSER MACEDO OAB - PR18183 (ADVOGADO(A))

RUBENS NAVES OAB - SP19379 (ADVOGADO(A))

WAGNER ROBERTO FERREIRA POZZER OAB - SP207504 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE NUSS DE SOUZA OAB - SC42158 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005997-55.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

IVONETE KULKKAMP RÉU: ALISSON GABRIEL TORMES, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A., ARCADIS LOGOS S.A., TRANSPORTES GRITSCH 

LTDA Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ – 

LUCROS CESSANTES – DANO EXTRAPATRIMONIAL” ajuizada por 

IVONETE KULKKAMP em face de ALISSON GABRIEL TORMES, ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S.A, ARCADIS LOGOS S.A e TRANSPORTES 

GRITSCH LTDA. Entre um ato e outro, as partes, por petição de ID. 

26493158, 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. 26493158, nos precisos termos do avençado, e, 

consequentemente, julgo extinta a fase de conhecimento, art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do CPC, e declaro suspensa a fase de cumprimento de 

sentença pelo prazo concedido pela exequente, a fim de que os 

executados cumpram voluntariamente a obrigação. Expeça-se o 

competente alvará de levantamento da importância depositada nestes 

autos, ID. 26807574, conforme requerido, ID. 27268454, intimando-se 

pessoalmente a exequente. Custas e honorários advocatícios pelas 

requeridas, conforme pactuado. Ficam as partes isentas das custas 

remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC. Expirado o prazo concedido e não 

havendo manifestação, intime-se a Exequente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de cinco dias, informe se o acordo foi devidamente 

cumprido, sob pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a 

consequente extinção do feito. Após, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos cls. para deliberação. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002216-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FRANCISCA DE AGUIAR PENTIADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IVANTEL DE OLIVEIRA PENTIADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL PINHEIRO LOPES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PROCESSO n. 1002216-59.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:IRENE 

FRANCISCA DE AGUIAR PENTIADO e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: AUDINEY RODRIGUES FERNANDES POLO PASSIVO: 

SAMUEL PINHEIRO LOPES e outros FINALIDADE: Intimar o advogado da 

autora de que fora designado o dia 25/03/2020, às 15:30 horas para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação, conforme certidão 

abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer acompanhado da 

parte autora. Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 

27328040 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 25 de 

março de 2020, às 15:30hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado). . 

Sinop, 10 de fevereiro de 2020 (Vania Maria Nunes da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014713-71.2019.8.11.0015

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:

VALDOIR SANTOS DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014713-71.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: VALDOIR SANTOS 

DE CARVALHO Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 

26872178). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013743-71.2019.8.11.0015

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))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013743-71.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI 

Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 27351098). 2. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 16 

de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011905-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CAMPOS 

GERAIS - SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARTINS BIAZETTO OAB - PR22847 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR ABDUL RAHMAN AYOUB (REQUERIDO)
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VICEMA TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011905-93.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO 

CAMPOS GERAIS - SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP REQUERIDO: VICEMA 

TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - ME, BIANCA DE PAULA SWIECH 

AYOUB, OMAR ABDUL RAHMAN AYOUB Vistos etc. 1. Trata-se de 

pedido de busca e apreensão, com fundamento no art. 3º, § 12 do Decreto 

Lei nº 911/69 ajuizado por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E 

INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS - SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP em 

face de VICEMA TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - ME, BIANCA DE 

PAULA SWIECH AYOUB e OMAR ABDUL RAHMAN AYOUB. 1.1. Em 

decisão constante no ID. 24571214 foi determinada a intimação da parte 

autora para que comprovasse o pagamento das custas e taxas judiciais. 

1.2. No ID. 26128378 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, a proceder ao recolhimento das custas processuais 

e taxa judiciária, no entanto, não o fez. 2.1. Nesse contexto, o artigo 290 

do Código de Processo Civil, dispõe que: “Art. 290. 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.” 2.2. Destarte, o cancelamento da distribuição do presente processo 

é providência que se impõe. A respeito da questão, a jurisprudência é a 

seguinte: Ação de cobrança - Seguro obrigatório - DPVAT - Indeferimento 

da inicial, diante do não recolhimento das custas processuais - Preclusão 

a respeito da discussão acerca da concessão da justiça gratuita - 

Recurso não provido, com determinação de cancelamento da distribuição 

d o  p r o c e s s o .  ( T J - S P  1 0 0 7 1 6 6 2 8 2 0 1 6 8 2 6 0 1 8 9  S P 

1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 

28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/02/2018). 2.3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, 

c/c artigo 321, parágrafo único, ambos 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, 17 de dezembro de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009254-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE ABREU (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009254-88.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: NILSON DE ABREU EMBARGADO: IMPORCATE COMERCIO 

DE PECAS PARA TRATORES LTDA Vistos etc. 1. Trata-se de embargos à 

execução opostos por NILSON DE ABREU em face de IMPORCATE 

COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. 1.1. A inicial veio 

acompanhada de documentos. 1.2. Em decisão constante no ID. 23809571 

foi indeferido pedido de assistência judiciária gratuita, bem como 

determinada a intimação da parte embargante para comprovar o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária no prazo legal. 1.3. 

No ID. 26127938 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da 

parte embargante. É O BREVE RELATO. DECIDO. 2. Compulsando os 

autos, verifico que a parte embargante foi devidamente intimada, por meio 

de seu advogado constituído, a proceder ao recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no entanto, não o fez. 2.1. Nesse contexto, 

o artigo 290 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Art. 290. 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.” 2.2. Destarte, o cancelamento da distribuição do 

presente processo é providência que se impõe. A respeito da questão, a 

jurisprudência é a seguinte: Ação de cobrança - Seguro obrigatório - 

DPVAT - Indeferimento da inicial, diante do não recolhimento das custas 

processuais - Preclusão a respeito da discussão acerca da concessão da 

justiça gratuita - Recurso não provido, com determinação de cancelamento 

da distribuição do processo. (TJ-SP 10071662820168260189 SP 

1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 

28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/02/2018). 2.3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, 

c/c artigo 321, parágrafo único, ambos 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. 

Translade-se cópia desta sentença para os autos de nº 

1012344-41.2018.8.11.0015 e prossiga a execução em seus ulteriores 

termos. 5. P.R.I.C. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas 

de praxe, arquivem-se os autos. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009254-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE ABREU (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009254-88.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: NILSON DE ABREU EMBARGADO: IMPORCATE COMERCIO 

DE PECAS PARA TRATORES LTDA Vistos etc. 1. Trata-se de embargos à 

execução opostos por NILSON DE ABREU em face de IMPORCATE 

COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. 1.1. A inicial veio 

acompanhada de documentos. 1.2. Em decisão constante no ID. 23809571 

foi indeferido pedido de assistência judiciária gratuita, bem como 

determinada a intimação da parte embargante para comprovar o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária no prazo legal. 1.3. 

No ID. 26127938 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da 

parte embargante. É O BREVE RELATO. DECIDO. 2. Compulsando os 

autos, verifico que a parte embargante foi devidamente intimada, por meio 

de seu advogado constituído, a proceder ao recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no entanto, não o fez. 2.1. Nesse contexto, 

o artigo 290 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Art. 290. 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.” 2.2. Destarte, o cancelamento da distribuição do 

presente processo é providência que se impõe. A respeito da questão, a 

jurisprudência é a seguinte: Ação de cobrança - Seguro obrigatório - 

DPVAT - Indeferimento da inicial, diante do não recolhimento das custas 

processuais - Preclusão a respeito da discussão acerca da concessão da 

justiça gratuita - Recurso não provido, com determinação de cancelamento 

da distribuição do processo. (TJ-SP 10071662820168260189 SP 

1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 

28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/02/2018). 2.3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, 

c/c artigo 321, parágrafo único, ambos 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. 

Translade-se cópia desta sentença para os autos de nº 

1012344-41.2018.8.11.0015 e prossiga a execução em seus ulteriores 

termos. 5. P.R.I.C. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas 

de praxe, arquivem-se os autos. Sinop/MT, 17 de dezembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001317-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HIRAM ANDRADE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA DE SA PEREIRA OAB - MT25351/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA MENDES GUIMARAES BARROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001317-27.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

HIRAM ANDRADE ARAUJO RÉU: LETICIA MENDES GUIMARAES BARROS 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009192-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSDOURADO TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE CEREAIS 

LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009192-48.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: TRANSDOURADO 

TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE CEREAIS LTDA Vistos etc. 

1. Defiro o pedido de bloqueio do veículo que deverá ser feito através do 

sistema RENAJUD. 2. Por conseguinte, intime-se o Autor, 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, e não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal do 

Autor, 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: 1006350-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SANTOS (EXECUTADO)

F. DAS CHAGAS MENDES SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006350-95.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EXECUTADO: 

FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SANTOS, F. DAS CHAGAS MENDES 

SANTOS & CIA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração interposto por IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA 

TRATORES LTDA, em face da decisão de ID. 19953220, alegando que a 

decisão combatida possui omissão, uma vez que não observou os 

pedidos da petição inicial, tendo em vista que na ação que tramitava na 

Comarca de Apiacás/MT “era apenas dos títulos executivos do Primeiro 

Executado, assim, o título emitido pela Segunda-Executada, que não faz 

parte daqueles autos, amplia o pedido” Afirmou que “não se aplica o 

dispositivo 286 do CPC, tendo em vista que não se trata de reiteração de 

pedido, e sim de pedido novo”. É o relato do necessário. Decido. De plano, 

há de ser registrado que os presentes embargos de declaração não 

preenchem quaisquer das hipóteses legais elencadas no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil para o seu cabimento. Isso porque, insatisfeita a 

parte quanto a decisão, pretendendo reconhecer eventual incorreção na 

aplicação ou interpretação do direito, cabe-lhe interpor a medida recursal 

adequada, e não tentar satisfazer sua pretensão através do manejo de 

embargos de declaração, já que este instrumento se presta apenas 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir 

erro material (art. 1.022 do CPC). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. (TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. LEI 9.316/96. ACÓRDÃO 

RECORRIDO FUNDADO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL IMPROPRIEDADE 

DA VIA ELEITA). 1. O inconformismo, que tem como real escopo a 

pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto 

inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, 

em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. Ademais, o magistrado 

não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, 

desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para 

embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta 

pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos (...) 4. 

Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 824.309/RJ, 

Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2009). Desta forma, 

restando evidente que a intenção da embargante é questionar a justiça da 

decisão, e não buscar sanar qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, 

nego-lhes provimento, mantendo incólume a decisão embargada. 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: 1012737-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 20/5/2020, às 13 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1012737-29.2019.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE PEREIRA DA SILVA RÉU: 

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Certifico que, em cumprimento 

a determinação sob ID-24749986, designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 20 de maio de 2020, às 13:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012737-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012737-29.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOSE PEREIRA DA SILVA REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. 

Vistos etc. 1. Considerando que o autor manifestou desinteresse na 

audiência de conciliação, ID. 24744212, bem como o réu, ID. 26358495, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 147 de 282



nos termos do art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência 

designada para o dia 20/05/2020 às 13:00 horas. 2. Por conseguinte, 

intime-se o autor, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 26358495. 3. 

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. 4. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Certidão Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1013711-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S 

(ADVOGADO(A))

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA DO LESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - 

EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/O (ADVOGADO(A))

WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA OAB - MT23350/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Feitos 

Cíveis : 1013711-37.2017.8.11.0015 Tipo de Ação: [Recuperação 

extrajudicial, Classificação de créditos] PARTE AUTORA: RAFAEL NETTO 

M. GARCIA - ME PARTE REQUERIDA: ESTRELA DO LESTE COMERCIO, 

SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP Certidão de Trânsito em 

Julgado Certifico e dou fé que a sentença constante dos IDs 18708543 e 

24221585 transitaram em julgado sem interposição de recurso. Sinop - MT, 

19 de dezembro de 2019. Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judicial

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014880-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. W. (REQUERENTE)

AGNES FERREIRA DA SILVA WILLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014880-88.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: LEONARDO WILLE, AGNES FERREIRA DA SILVA WILLE 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. 1. Cumpra-se a decisão de ID. 28165554. 

2. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de fevereiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008259-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INPASA AGROINDUSTRIAL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE DA LUZ OAB - PR83410 

(ADVOGADO(A))

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL JOSE DA ROSA (REU)

ESPOLIO DE LUIZ DA SILVA ROSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008259-75.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

INPASA AGROINDUSTRIAL S/A REU: ESPOLIO DE LUIZ DA SILVA ROSA, 

ABEL JOSE DA ROSA Vistos etc. Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual 

a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a possibilidade de conciliação. 

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de fevereiro de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007648-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INPASA AGROINDUSTRIAL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE DA LUZ OAB - PR83410 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE TASSIANA MARCHIORO PRATES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEISE TASSIANA MARCHIORO PRATES OAB - MT0013737A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007648-25.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

INPASA AGROINDUSTRIAL S/A REU: DEISE TASSIANA MARCHIORO 

PRATES Vistos etc. Especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua 

finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a possibilidade de conciliação. 

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de fevereiro de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008768-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYSSON HAYALLA MARTINS GRILO FERNANDES HOLANDA OAB - 

RN7044 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008768-06.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

HELLEN CRISTINA DA SILVA Vistos etc. Especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de fevereiro 

de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1013037-88.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DA ROSA FIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER WALDEMAR ALMADA SANCHEZ (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013037-88.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SERGIO LUIZ DA ROSA FIEL REU: WALTER WALDEMAR ALMADA 

SANCHEZ Vistos etc. 1. Nos termos do art. 139, V, do CPC, designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Não sendo obtida a conciliação, 

intime-se a parte autora para que apresente impugnação à contestação de 

ID. 26896355 no prazo de 15 dias. 3. Após, façam-me os autos conclusos 

para decisão. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012191-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL RUTH RODRIGUES MARIOSA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012191-08.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA RÉU: RAQUEL RUTH RODRIGUES 

MARIOSA Vistos etc. 1. Inicialmente, não havendo embargos monitórios 

nem pagamento da dívida, conforme certidão de ID. 21809409 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006800-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO(A))

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006800-72.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: GILMAR GOMES DO NASCIMENTO REQUERIDO: SIMONE DE 

OLIVEIRA ROCHA 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: 1005042-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005042-24.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS 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: 1008872-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA RANGEL AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 29/1/2020, às 

15 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Processo: 1008872-95.2019.8.11.0015. 

AUTOR(A): ODILA RANGEL AGUIAR RÉU: BANCO BRADESCO Certifico 

que, em cumprimento a determinação sob ID 22773093 , designo Audiência 

de Tentativa de Conciliação para o dia 29 de Janeiro de 2020, às 15:00hs., 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008872-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA RANGEL AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 
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a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID28778734.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000117-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN FELIPE POLLO TOMAZINE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000117-48.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: RENNAN FELIPE POLLO TOMAZINE REQUERIDO: AYMORE 

Vistos etc. RENNAN FELIPE POLLO TOMAZINE ajuizou ação de 

“OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 

DE VEÍCULO CUMULADA COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA” em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A e CATATAU COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, visando, 

em síntese, a restituição do seu veículo apreendido na ação de busca e 

apreensão nº 1014139-48.2019.8.11.0015, ante a ausência de 

comprovação de sua constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei 

911/1969, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização 

por danos morais. Inicialmente a presente ação foi distribuída no plantão 

judiciário, sendo que o M.M Juiz Plantonista determinou que se aguardasse 

a retomada do expediente forense regular, para posteriormente proceder 

a sua distribuição para a unidade judiciária que proferiu a ordem de busca 

e apreensão, ID. 27921137. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Trata-se de ação de “OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO CUMULADA COM DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por RENNAN FELIPE 

POLLO TOMAZINE em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A e CATATAU COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 

Inicialmente, consigno que, nesta data, procedi a retificação da autuação a 

fim de que conste a classe judicial correta. Compulsando os autos nº 

1015450-74.2019.8.11.0015, verifico que o autor repetiu ipsis litteris os 

fatos, fundamentos e pedidos constantes naquela exordial, bem como, 

ambos os processos possuem as mesmas partes, causa de pedir e 

pedidos, portanto, evidente a ocorrência da litispendência. Tanto nesta 

ação como naquela outra o autor busca o mesmo efeito jurídico. Há em 

ambas as ações identidade de partes, a mesma causa de pedir (busca e 

apreensão do veículo) e o mesmo pedido (restituição do veículo e 

indenização por danos morais). O § 1º do art. 337 do C.P.C. esclarece que 

se verifica a litispendência quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. O § 2º do mesmo artigo, completa, dizendo que uma ação é 

idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e 

o mesmo pedido, e o § 3º do citado artigo afirma que há litispendência 

quando se repete ação que está em curso. O STJ já decidiu que: “A 

identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade 

jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito 

jurídico” (DJU 09.03.92, p. 2.528, 2ª col.) É sabido que em direito 

processual não se tolera que uma mesma lide seja objeto de mais de um 

processo simultaneamente, e sendo assim, caracterizada a litispendência 

entre dois processos, o segundo deverá ser extinto sem julgamento do 

mérito, e essa extinção poderá ser decretada de ofício e impede que o 

Autor intente de novo a mesma ação. Somente poderá ocorrer a 

propositura de nova ação, com os mesmos pedidos, se a ação 

anteriormente proposta for julgada extinta sem julgamento de mérito, e 

desde que preenchido o pressuposto que levou a extinção da ação. Por 

essas razões, reconheço a ocorrência da LITISPENDÊNCIA, e, 

consequentemente, com fundamento no art. 330, III, c/c o art. 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor. Sem honorários, eis que não houve a 

triangulação processual. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquive-se com as cautelas de estilo. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 16 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015516-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015516-54.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

AUGUSTO ALVES REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Em consulta aos 

Sistemas disponíveis ao Judiciário, verifico que o endereço residencial 

indicado pelo autor é diverso daquele constante nos dados cadastrais 

junto à Receita Federal. 2. Além disso, constato que na declaração de 

residência carreada em ID 27646205 não há qualquer justificativa quanto 

ao motivo de seu domicílio no endereço de Pedro Helo Silva. 3. Assim 

sendo, no que tange a comprovação do endereço, entendo necessária 

sua demonstração não só para fins de fixação da competência como 

também amparar a verossimilhança de suas alegações, sobretudo 

considerando a proliferação de demandas como esta, motivo pelo qual, 

determino a intimação do requerente, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos 

comprovante de endereço em seu nome nesta urbe ou outro documento 

apto a comprovar sua residência, sob pena de indeferimento da inicial, 

sem prejuízo de aplicação de eventual sanção legal. 4. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, 

voltem os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 15 de 

janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MORETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000090-65.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ADAO MORETTO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

1. Em consulta aos Sistemas disponíveis ao Judiciário, verifico que o 

endereço residencial indicado pelo autor é diverso daquele constante nos 

dados cadastrais junto à Receita Federal. 2. Além disso, constato que não 

há nos autos qualquer justificativa quanto ao motivo de seu domicílio no 

endereço de Jose Marcelino do Santos. 3. Assim sendo, no que tange a 

comprovação do endereço, entendo necessária sua demonstração não só 

para fins de fixação da competência como também amparar a 

verossimilhança de suas alegações, sobretudo considerando a 

proliferação de demandas como esta, motivo pelo qual, determino a 

intimação do requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos comprovante de 

endereço em seu nome nesta urbe ou outro documento apto a comprovar 

sua residência, sob pena de indeferimento da inicial, sem prejuízo de 

aplicação de eventual sanção legal. 4. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 15 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000096-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MORETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000096-72.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ADAO MORETTO REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. Em consulta 

aos Sistemas disponíveis ao Judiciário, verifico que o endereço residencial 

indicado pelo autor é diverso daquele constante nos dados cadastrais 

junto à Receita Federal. 2. Além disso, constato que na declaração de 

residência carreada em ID 27879546 não há qualquer justificativa quanto 

ao motivo de seu domicílio no endereço de Jose Marcelino dos Santos. 3. 

Assim sendo, no que tange a comprovação do endereço, entendo 
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necessária sua demonstração não só para fins de fixação da 

competência como também amparar a verossimilhança de suas alegações, 

sobretudo considerando a proliferação de demandas como esta, motivo 

pelo qual, determino a intimação do requerente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos 

autos comprovante de endereço em seu nome nesta urbe ou outro 

documento apto a comprovar sua residência, sob pena de indeferimento 

da inicial, sem prejuízo de aplicação de eventual sanção legal. 4. Decorrido 

o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

15 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001004-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO STACHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUARAPARI COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Verifico que a parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da 

justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando comprovante de rendimentos, declaração 

de imposto de renda, etc. sob pena de indeferimento da gratuidade.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002662-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON VIEIRA DOS REIS (REQUERIDO)

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

JONAS AMARAL (REQUERIDO)

RICARDO HONORIO DE ARAUJO SAMPAIO (REQUERIDO)

A V REIS CONSORCIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da(s) Correspondência(a) devolvida(s) - IDs 

29022682 e 29024188.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003140-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIZ POLTRONIERI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da(s) Correspondência(a) devolvida(s) - IDs 

29022688.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004636-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE SALETTE CARDIM (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da(s) Correspondência(a) devolvida(s) - IDs 

29024143.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008407-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY MARLOM RIBEIRO ANTIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLORI TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da(s) Correspondência(a) devolvida(s) - IDs 

29024145.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012124-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUGENIO FURLANETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MIOTHI MATTOS (REU)

DENILSON PEREIRA DE LIMA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da(s) Correspondência(a) devolvida(s) - IDs 

29024149.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013150-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO DELFINO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA OAB - MT26033/O (ADVOGADO(A))

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME (REU)

BANCO PAN (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS OAB - CE30348 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da(s) Correspondência(a) devolvida(s) - IDs 

29024153.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013178-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO DELFINO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA OAB - MT26033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS OAB - CE30348 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da(s) Correspondência(a) devolvida(s) - IDs 

29024161.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009857-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR MOREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos PJE 1009857-64.2019.8.11.0015 - Nos termos da Legislação vigente 

INTIMO as partes para que em 15 (quinze) dias especifiquem as provas 

que pretendem produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a 

sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se 

pretendem o julgamento antecipado. Sinop-MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Laura Joanir Costa Leite Rondon (Gestora Judiciária em substituição).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 97669 Nr: 4689-84.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PARRA TEIXEIRA - ESPÓLIO, ISABEL CRISTINA 

PARRA FLAUSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA QUANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 97669

No que diz respeito ao pedido de fls. 187/188, cumpre anotar que a Central 

Nacional de Indisponibilidade de Bens se trata de um sistema destinado a 

recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens, regulamentado 

pelo Provimento 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça. Não se 

trata, portanto de ferramenta apta a efetivar a busca de bens do devedor, 

pois atua na publicidade de ordens de constrição já determinadas. Assim, 

indefiro o pedido. A propósito:

“[...] A CNIB não se presta à função de pesquisa de patrimônio, tampouco 

é função de tal sistema executar uma ordem de indisponibilidade, mas 

apenas organizar e dar publicidade às indisponibilidades já determinadas. 

Recurso não provido.” (TJ-MG - AI: 10024960739928004 MG, Relator: 

Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 04/08/0019, Data de 

Publicação: 12/08/2019).

 De outro lado, defiro pedido de expedição de ofício à Superintendência de 

Seguros Privados, conforme requerido. Com a resposta nos autos, 

intime-se o exequente a se manifestar.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344341 Nr: 18784-70.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DIAS LOPES, NARA JANE DOERNER 

CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GLUCKSBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6.298-B, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). (?) para em três dias devolver os autos supramencionados, sob as 

penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 19688 Nr: 3101-86.2001.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON ANSCHAU POLEZE, GERSON ANSCHAU 

POLEZE, ALICE TEREZINHA ANSCHAU POLEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO BAPTISTA TONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT

 B bb…Código nº 19688

 Verifico que a decisão de fls. 313/314 foi integralmente cumprida, com a 

expedição da competente certidão de crédito para habilitação dos 

exequentes nos autos do inventário (fls. 337).

Assim, intime-se o exequente a manifestar se houve a habilitação e se 

pretende a extinção da execução, no prazo de dez dias.

 Intimem-se.

Sinop/MT, 07 de fevereiro de 2020.

 GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164858 Nr: 12804-89.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO SANTA RITA LTDA, CESAR 

CANEPPELE, DARCY CANEPPELE, APARECIDA BARCO CANEPPELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI NEZZI - 

OAB:8452/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). (?) para devolver os autos supramencionados, sob as penas do 

artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil, visto que há 

audiência agendada para o dia 13/2/2020, p.f..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186391 Nr: 7572-28.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARINELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C B P INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES 

CONGELGOS LTDA, DALMECIR CALLEGARO, MARGARETH GLIRALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - OAB:5079-B, 

EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GASPAR NÓBREGA 

- OAB:OAB/MT 6.211

 (...)No caso dos autos, a executada alega a nulidade do título que embasa 

a lide, ante a ausência de demonstração dos débitos anteriores à 

celebração do contrato. Ocorre que, conforme alhures pontuado, o 

incidente processual de exceção de pré-executividade se destina a 
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análise de questões de ordem pública, além daquelas que independem de 

produção de provas, o que não se amolda à irresignação da executada. É 

dizer: é inviável a discussão acerca da origem do débito exigido nos autos 

por meio da exceção de pré-executividade, notadamente considerando 

que tal celeuma exige dilação e, portanto, deve ser suscitada por meio de 

embargos à execução(...)Deste modo, REJEITO a exceção de 

pré-executividade. Oportunamente, indefiro o pedido de condenação da 

executada em litigância de má-fé, ante a ausência de comprovação de 

abuso do direito. Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, porque 

incabíveis na espécie, em conformidade com o posicionamento adotado 

pelo C. Superior Tribunal de Justiça(...)Por ora, indefiro o pedido de 

penhora online, formulado pela exequente, uma vez que foi realizada a 

penhora de diversos bens nos autos (fls. 123/124). Assim, considerando 

que os executados CBP Indústria e Comércio de Pães Congelados Ltda e 

Dalmecir Callegaro foram intimados da penhora e da avaliação, às fls. 124, 

e que a executada Margareth Ghiraldi se considera intimada de todos os 

atos processuais, diante da sua intervenção no feito pela petição de fls. 

130/144, homologo a avaliação de fls. 123.Atualize-se monetariamente o 

débito e a avaliação.Intime-se o exequente a dizer se pretende a 

adjudicação dos bens penhorados, no prazo de 10 dias, conforme faculta 

o art. 876 do Código de Processo Civil.Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 162783 Nr: 10602-42.2011.811.0015

 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: LJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IR-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - 

OAB:MT 14.003, CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo 

Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se a parte autora para impulsionar o feito em 10 dias.

2. 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 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.: 243961 Nr: 14418-90.2015.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA MONICA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CAETANO DOS SANTOS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR A. PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.284 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Forte no artigo 10 do CPC, manifeste-se a parte inventariante acerca do 

interesse no prosseguimento do feito, porquanto a possibilidade de 

ajuizamento do inventário negativo somente encontra respaldo em algumas 

hipóteses, como para atender a exigência legal do regime de bens do 

casamento de viúvo que tem filhos.

2. Após, concluso para deliberação.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 73760 Nr: 2194-38.2006.811.0015

 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: EZSN, CAH, MADS, MADS, SCDS, JS, JS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente qualquer impugnação específica acerca da avaliação de f. 60 

e cálculo de f. 81/82, homologo a isenção do ITCD, porquanto não supera 

1.500 (mil e quinhentas) UPFMT (artigo 6, I, a Lei 7.850/02).

2. Já tendo sido apresentado o esboço de partilha (f. 02/05), 

manifestem-se as partes em 15 (quinze) dias (CPC, art. 652). Em seguida, 

conclusos para a homologação da partilha.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 275490 Nr: 13406-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RODRIGUES ATAYDE - 

OAB:OAB/MT 14.701

 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

 Com tais considerações, ARBITRO alimentos compensatórios em favor da 

requerida/reconvinte, no patamar de dez salários mínimos, vencível todo 

dia dez de cada mês, contados a partir da intimação dos patronos do 

autor/reconvindo da presente decisão. 13. Assim, inexistindo hipótese de 

extinção do processo (CPC, art. 354), e não sendo o caso de julgamento 

antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, art. 355 e 356), fixo os pontos 

controvertidos (CPC, art. 357, II) seguintes: a) A existência de efetiva 

participação da requerida/reconvinte na aquisição de patrimônio no curso 

da união; b) Caso positivo o item anterior, o exato valor do auxílio da 

requerida/reconvinte sobre determinados bens individualizados; c) A 

existência ou não de fraude na formulação do contrato de compra e venda 

da Fazenda Uberaba, que implique ou não na sua aquisição em conjunto 

pelas partes; c) Demais pontos que sejam verificados no decorrer da 

instrução pelo juízo como sendo de interesse para o deslinde da causa. 

14. Destarte, julgo o processo saneado, uma vez que presentes se fazem 

os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação. 15. Para a prova oral, 

inclusive depoimento pessoal das partes, sob pena de confesso, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 31.03.2020, às 13:30 

horas. Intimem-se pessoalmente as partes, com as advertências de estilo. 

16. Intimem-se as partes, ainda, para apresentarem rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias, se já não houverem feito. (CPC, art. 357, § 4º) 

17. Registro que cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 153 de 282



testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 18. Expeça-se o 

necessário. 19. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176595 Nr: 12302-19.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSDS, LSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Intimar os advogados das partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos informando se houve o cumprimento integral da 

obrigação alimentar, consignando-se que a inércia ensejará na presunção 

de pagamento integral do débito e a consequente extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199290 Nr: 2042-09.2014.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGS, CG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:15664/MT, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ALVES DE LIMA - 

OAB:21726/O

 Intimar a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos informando se houve o 

cumprimento integral da obrigação alimentar, consignando-se que a inércia 

ensejará na presunção de pagamento integral do débito e a consequente 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218836 Nr: 17543-03.2014.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECB, ECB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 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, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO SINOP - OAB:

 Intimar os advogados da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar quanto ao cumprimento do acordo, bem como requerer o que de 

direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259395 Nr: 3324-14.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->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: ACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803, VALÉRIA APARECIDA CASTILHO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 17.770-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERCILIO MARTINS 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 3324-14.2016.811.0015, Protocolo 

259395, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004551-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PRESTES DIAS 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 #1004551-85.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: SILVIA PRESTES DIAS DOS SANTOS 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181234 Nr: 2134-21.2013.811.0015

 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: VIVALDINO BORTOLOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277720 Nr: 14658-45.2016.811.0015
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 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: PAULO SERGIO BALDUINO DA CONCEIÇÃO, NILTON 

CESAR BAULDUNIO CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185238 Nr: 6354-62.2013.811.0015

 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: CLAUDIO CARRADORE, CLARICE CARRADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190053 Nr: 11493-92.2013.811.0015

 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: JOAO TIAGO LEANDRO, DEOLINDA MOREIRA 

BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196544 Nr: 18271-78.2013.811.0015

 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: NAILÉIA PEREIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197549 Nr: 624-36.2014.811.0015

 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: SIRLEIA SANTANA CORREIA, CHIRLEN SANTANA 

CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198328 Nr: 1262-69.2014.811.0015

 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: HÉLIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUINALDO WAGNER 

ZANATTO - OAB:MT/7284-B

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente, para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220443 Nr: 18656-89.2014.811.0015

 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: MARCOLINO BECKHAUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDIANE ARECO 

MATZENBACHER - OAB:14007/MT, DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233044 Nr: 7475-57.2015.811.0015

 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: JOSÉ APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265155 Nr: 6608-30.2016.811.0015

 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: ERCOLES LUIZ GENOVA, EVA APARECIDA SARAIVA 

GENOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125310 Nr: 4523-81.2010.811.0015

 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: JUSCELIA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES (UNIJURIS-SINOP) - OAB:MT/13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:
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 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245531 Nr: 15535-19.2015.811.0015

 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: BERNADETE MARIA BACKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179417 Nr: 182-07.2013.811.0015

 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: MICHELLY TRIVILIN DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180815 Nr: 1658-80.2013.811.0015

 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: ROSANA MARIA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180929 Nr: 1797-32.2013.811.0015

 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: ROSÂNGELA ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182164 Nr: 3099-96.2013.811.0015

 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: NILDO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182444 Nr: 3400-43.2013.811.0015

 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: DEOLINDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182460 Nr: 3417-79.2013.811.0015

 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: DÁVIA CARLA JORDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184210 Nr: 5277-18.2013.811.0015

 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: EVANILDA RIBEIRO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA MOREIRA MUNIZ - 

OAB:OAB/MT 20.339-0, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 

10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185298 Nr: 6418-72.2013.811.0015

 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: PAULA VANESSA BAUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188199 Nr: 9504-51.2013.811.0015

 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: MARIA ALBANISA DE OLIVEIRA CARLUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 
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prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193678 Nr: 15451-86.2013.811.0015

 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: JOSE ANTONIO BENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195119 Nr: 16868-74.2013.811.0015

 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: MARIA DE JESUS RODRIGUES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200626 Nr: 3267-64.2014.811.0015

 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: PEDRO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206948 Nr: 8549-83.2014.811.0015

 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: CLAUDIO VANDERLEI LIBERATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209152 Nr: 10321-81.2014.811.0015

 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: JOAO CARLOS CAPISTRANO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN SUELZLE - OAB/MT. 

17.367 - OAB:206.625-SP, VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - 

OAB:OAB/MT 19400-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216499 Nr: 15996-25.2014.811.0015

 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: ZENAIDE HARTMANN KIRST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231123 Nr: 6301-13.2015.811.0015

 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: NATANAEL RODRIGUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236420 Nr: 9706-57.2015.811.0015

 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: MARCOS AVEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238938 Nr: 11359-94.2015.811.0015

 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: MARIA CLEIDE DOS SANTOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264400 Nr: 6176-11.2016.811.0015

 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: NELSON IOSHINORI TAKITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 264409 Nr: 6185-70.2016.811.0015

 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: ELZIZA DIAS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264411 Nr: 6187-40.2016.811.0015

 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: MIRIAN RENATA DA VEIGA BESSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266173 Nr: 7195-52.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269297 Nr: 9335-59.2016.811.0015

 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: MARIA IDENI TOLFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271915 Nr: 11018-34.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEREIRA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272092 Nr: 11140-47.2016.811.0015

 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: CLEUSA MARTINS DE PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275425 Nr: 13355-93.2016.811.0015

 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: JUCELINA DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284084 Nr: 18380-87.2016.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY 

("METLIFE")

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RODRIGUES DE ABREU - 

OAB:178.765-SP, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031/SP, 

VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - OAB:305.491-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a) do Excipiente, para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Retorno dos autos do E. Tribunal de 

Jutiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195012 Nr: 16756-08.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO SOUZA KRUGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT, para devolução dos autos nº 

16756-08.2013.811.0015, Protocolo 195012, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004794-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA PIGOSSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004794-29.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ROSANGELA CRISTINA PIGOSSO DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

ROSÂNGELA CRSTINA PIGOSSO DOS SANTOS 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, 
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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 maio de 2012, 

para o cargo de zelador, 40h, Referência CE-31. 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. 6064211. CITAÇÃO ao ID. Num. 6737875. Pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 7985427 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. 8708019 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. 7985427). 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 2012, 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 (12/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ROSÂNGELA CRSTINA PIGOSSO DOS SANTOS 

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 
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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. 

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, 
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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 

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 
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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: 1000903-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA MARIA JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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 #1000903-97.2017.8.11.0015 AUTOR: 

DAVINA MARIA JESUS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DAVINA MARIA JESUS 

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 03/08/2003, conforme Termo de Posse datado de 12 de 

setembro de 2003, para o cargo de operário braçal, referência CE-04. 

Estende afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma 

defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face 

de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). 

Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 

11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela 

Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus vencimentos. 

CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 4630994. CITAÇÃO ao ID. Num. 

6066180. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. 

Num. 7246589 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. 7286843 

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. 7246589). 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 162 de 282



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 2003, 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 (19/01/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por DAVINA MARIA JESUS 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 
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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 

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 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007722-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLAUS CAVALCANTI 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.: 1007722-79.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006545-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA REGINA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

 

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.: 1006545-80.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 06/03/2020 17:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. JESSICA REGINA COSTA CPF: 

048.168.859-51, ANA LIA BERTOZO DE CASTRO CPF: 360.112.258-88 

Endereço do promovente: Nome: JESSICA REGINA COSTA Endereço: RUA 

CHICO BUARQUE DE HOLANDA, 182, - ATÉ 297/298, RESIDENCIAL 

AQUARELA BRASIL, SINOP - MT - CEP: 78556-540 Endereço do 

promovido: Nome: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. 

AVIANCA Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUÍS, 7059, - DE 7003 AO 

FIM - LADO ÍMPAR, CAMPO BELO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04627-006 

Sinop, Segunda-feira, 10 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010548-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS EDUARDO SAMPAIO 83057013104 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA RICARDO CAVALCANTE (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.: 1010548-15.2018.8.11.0015 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: 1008530-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANI LAZARETTI (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.: 1008530-55.2017.8.11.0015 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: 1003164-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DE PAULO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ANGELI (EXECUTADO)

HANNA VERONICA DA SILVA FERNANDES (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.: 1003164-35.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009595-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))
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LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

INSTITUTO GERIR (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009595-51.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 09/03/2020 09:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP CPF: 32.944.118/0001-64, RAFAEL BARION DE 

PAULA CPF: 035.724.669-11, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA 

CPF: 024.061.069-50, RODRIGO DE FREITAS SARTORI CPF: 

058.915.229-77, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI CPF: 044.896.191-11, 

GILCENO CALEFFI CPF: 334.061.549-72, RAYRA MAIARA MORENO DE 

ABREU CPF: 008.588.862-19 Endereço do promovente: Nome: FUNDACAO 

DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP Endereço: AVENIDA DOS 

FLAMBOYANTS, 2145, - DE 1897 A 2421 - LADO ÍMPAR, JARDIM 

PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 78556-144 Endereço do promovido: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AVENIDA BOSQUE DA SAÚDE, 

Bloco 05, - DE 163/164 AO FIM, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-070 Nome: INSTITUTO GERIR Endereço: AVENIDA T 63, 1296, - DE 

588 A 1336 - LADO PAR, SETOR BUENO, GOIÂNIA - GO - CEP: 74230-100 

Nome: ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME Endereço: Rua do 

Piqui, 071, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-565 Sinop, Segunda-feira, 

10 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009661-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

INSTITUTO GERIR (REU)

MARTINI NETTO E CIA LTDA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009661-31.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 09/03/2020 09:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP CPF: 32.944.118/0001-64, RAFAEL BARION DE 

PAULA CPF: 035.724.669-11, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA 

CPF: 024.061.069-50, RODRIGO DE FREITAS SARTORI CPF: 

058.915.229-77, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI CPF: 044.896.191-11, 

GILCENO CALEFFI CPF: 334.061.549-72, RAYRA MAIARA MORENO DE 

ABREU CPF: 008.588.862-19 Endereço do promovente: Nome: FUNDACAO 

DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP Endereço: AVENIDA DOS 

FLAMBOYANTS, 2145, - DE 1897 A 2421 - LADO ÍMPAR, JARDIM 

PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 78556-144 Endereço do promovido: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AVENIDA BOSQUE DA SAÚDE, 

Bloco 05, - DE 163/164 AO FIM, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-070 Nome: INSTITUTO GERIR Endereço: AVENIDA T 63, 1296, - DE 

588 A 1336 - LADO PAR, SETOR BUENO, GOIÂNIA - GO - CEP: 74230-100 

Nome: MARTINI NETTO E CIA LTDA - EPP Endereço: AVENIDA DOS 

TARUMÃS, 184, - ATÉ 277/278, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - 

CEP: 78557-446 Sinop, Segunda-feira, 10 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001130-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINALDO GERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO LEITE OAB - MT24340/O (ADVOGADO(A))

LUCIELLY DA SILVA TERENCIO OAB - MT25192/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SURIEL DOS SANTOS COSTA (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(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.: 1001130-19.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 09/03/2020 09:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. JOSINALDO GERONIMO DA 

SILVA CPF: 051.623.264-96, LUCIELLY DA SILVA TERENCIO CPF: 

034.138.041-54, JOSE ROBERTO LEITE CPF: 020.305.421-05 Endereço do 

promovente: Nome: JOSINALDO GERONIMO DA SILVA Endereço: RUA RIO 

NEGRO, 1158, JARDIM MARIA VINDILINA II, SINOP - MT - CEP: 78553-051 

SURIEL DOS SANTOS COSTA CPF: 020.657.780-08 Endereço do 

promovido: Nome: PAGSEGURO INTERNET LTDA Endereço: AVENIDA 

BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1384, Andar 04, Jardim Paulistano Parte A,, 

JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 01451-001 Nome: SURIEL 

DOS SANTOS COSTA Endereço: ACC I VILA DO PAN, 604, BLOCO B, 

BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22775-970 Sinop, 

Segunda-feira, 10 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: 1004246-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1004246-33.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013774-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO DE JESUS LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8013774-74.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011214-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HEEMANN DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO JVF LTDA SPE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO OAB - GO0018864A 

(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.: 1011214-79.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009228-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE OSVALDO GOBBI SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVANIO DA SILVA MIRANDA (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.: 1009228-61.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000344-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON FERREIRA DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 CARTA DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000344-77.2016.8.11.0015 Valor da causa:R$ 15.760,00 POLO ATIVO: 

Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: RUA EMILIANA ARRUDA DE 

ARAÚJO, PARQUE DO SOL, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79075-118 

POLO PASSIVO: Nome: CLEITON FERREIRA DO CARMO Endereço: 

Inexistente, rua das Paineiras. casa S/N,bairro Jardim Imperia, Inexistente, 

SINOP - MT - CEP: 78550-001 Senhor(a): Nome: CLEITON FERREIRA DO 

CARMO Endereço: Inexistente, rua das Paineiras. casa S/N,bairro Jardim 

Imperia, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78550-001 A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

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). Segunda-feira, 10 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA DUTRA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010115-57.2016.8.11.0015 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005842-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI DAPONT (REQUERENTE)

EDNO ROCHA MACHADO DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIELI DAPONT OAB - MT18090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BALDAIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1005842-86.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 09/03/2020 13:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. MARCIELI DAPONT CPF: 
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033.137.551-60, MARCIELI DAPONT CPF: 033.137.551-60, EDNO ROCHA 

MACHADO DE MENEZES CPF: 021.790.631-13 Endereço do promovente: 

Nome: MARCIELI DAPONT Endereço: RUA ROBERTO CARLOS BRAGA, 

445, 1º ANDAR, SALA 03, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

Nome: EDNO ROCHA MACHADO DE MENEZES Endereço: AVENIDA 

SANTA MARIA, 1681, SANTA BARBARA, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 ALEXANDRE BALDAIA CPF: 968.573.741-04 Endereço do 

promovido: Nome: ALEXANDRE BALDAIA Endereço: Inexistente, 

Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Sinop, 

Segunda-feira, 10 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: 1001114-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRECI ANTONIO KLEIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO LEITE OAB - MT24340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KAROLINA LOPES COSTA EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1001114-31.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PATRECI 

ANTONIO KLEIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO LEITE 

POLO PASSIVO: ANNA KAROLINA LOPES COSTA EIRELI 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: 15:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 10 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: 8011350-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. B. DA SILVA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011350-59.2016.8.11.0015 REQUERENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME REQUERIDO: I. C. B. DA SILVA TRANSPORTES - ME Vistos, etc. 

1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011350-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. B. DA SILVA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011350-59.2016.8.11.0015 REQUERENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME REQUERIDO: I. C. B. DA SILVA TRANSPORTES - ME Vistos, etc. 

1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009756-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SOARES GALVAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009756-27.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011350-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. B. DA SILVA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011350-59.2016.8.11.0015 REQUERENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME REQUERIDO: I. C. B. DA SILVA TRANSPORTES - ME Vistos, etc. 

1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001121-23.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROSANE ALVES 
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PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO ALVES ROSA 

POLO PASSIVO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 24/03/2020 Hora: 15:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 10 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: 1006128-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE RAZNIEVSKI DO AMARAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1006128-30.2019.8.11.0015 REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

(ASSESSORIA DE COBRANÇA SINOP) REQUERIDA: IVONE RAZNIEVSKI 

DO AMARAL Vistos etc Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de RECLAMAÇÃO (AÇÃO DE 

COBRANÇA) proposta por VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 

(ASSESSORIA DE COBRANÇA SINOP) em face de IVONE RAZNIEVSKI DO 

AMARAL. Da Revelia. A Reclamada, apesar de devidamente citada e 

intimada, deixou de apresentar contestação - ID n.º 20598549 e também 

não compareceu à audiência de tentativa de conciliação, razão pela qual, 

nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. Mérito. 

Noticia o Reclamante (ME) que é credor da Reclamada mediante títulos 

transferido por endosso mandato, (para fins de cobrança) representada 

pelos Cheques: 01 - Cheque nº 000197, Banco ITAÚ, Agência 8218, Conta 

00131 -4, emitido em 10/04/2015 na Cidade de Sinop, Estado de Mato 

Grosso, vencimento 25/06/2015, na importância de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), mencionando que os valores atualizados aos índices 

legais somam a importância de R$ 4.385,57 (quatro mil trezentos e oitenta 

e cinco reais e cinquenta e sete centavos), conforme narrativa dos fatos 

(ID Núm. 19553357). Deste modo, uma vez comprovado pelo Autor à 

subsistência da dívida, cumpre à parte ré provocar o contraditório 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o 

pedido ser julgado procedente. Assim sendo a requerida não se 

desincumbiu do ônus do artigo 344 do Código de Processo Civil, restando 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a 

demandada não contestou nos autos. Com efeito, uma vez que o 

demandado não produziu qualquer prova ou se manifestou nos autos para 

defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com a demanda. 

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil c/c artigo 20, da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia da 

reclamada e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar a Reclamada a pagar a importância de R$ 4.385,57 (quatro mil 

trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), atualizada 

até março de 2019, acrescida de juros legais (1% ao mês) a contar da 

citação e correção monetária (INPC) a partir do vencimento da obrigação. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Interposto recurso inominado, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 

da Lei nº 9.099/95, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora a E. 

Turma Recursal, com os nossos cumprimentos. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. 

C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014263-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA JOANIR COSTA LEITE RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014263-31.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LAURA JOANIR COSTA LEITE 

RONDON REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Rejeito o pedido quanto 

ao comprovante de negativação original, pelo que a indicação do endereço 

na petição inicial se mostra suficiente, nos termos do artigo 319, II, 

CPC/2015. Contudo, o presente feito trata-se de relação de consumo, nos 

temos dos artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está mais apta a provar o 

insucesso da demanda, do que a Autora à demonstrar a sua procedência. 

Logo, está patente a hipossuficiência e vulnerabilidade da consumidora, 

razão pela qual defiro a inversão do ônus probatório, em favor da Autora, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais proposta por LAURA JOANIR 

COSTA LEITE RONDON em desfavor de BANCO INTERMEDIUM SA. Alega a 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada 

por um débito indevido que não foi contratada pela reclamante. Afirma ser 

totalmente indevida a negativação. Requer assim, a declaração de 

inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos são legítimos, pois 

referem-se aquisição de cartão de crédito. Requer assim a improcedência 

dos pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O cerne da questão consiste em 

verificar se as cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou os 

danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Não existe nos autos 

nenhum documento ofertado pelas instituições promovidas capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Ao analisar os autos 

verifica-se que a reclamada juntou documento que não são da 

Promovente, mais sim de terceira pessoa, com fotografia e assinatura 

completamente diferente da reclamante. Assim, não há documento que 

comprove que o reclamante estava em débito, bem como não há nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes. A empresa 

não anexa nenhum contrato, nenhum extrato, nenhuma fatura em aberto, 

nenhum áudio da solicitação do serviço, nada que justifique a negativação 

do nome do reclamante. Este é o entendimento jurisprudencial do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA 

UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – 

VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO 

DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA 

REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada, não é 

prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de 

prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio 

fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e manutenção de nome em 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Mostra-se razoável majorar 

o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades 

do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as 

condições do ofendido. Os honorários advocatícios devem ser majorados 

a fim de remunerar de forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, 

Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) O apontamento dos dados do reclamante aos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. 

REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor 
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incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do alegado direito. Na ação 

que tenha por objeto a declaração de inexistência de dívida em razão do 

pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - 

Circunstância dos autos em que a autora produziu prova do pagamento 

mediante desconto no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou 

que as parcelas não foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a 

inexistência do débito. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da 

condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter 

reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso 

que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure 

do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor 

insuficiente impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

FALHA NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO 

OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, 

opino pela procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo 

causal necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO 

CIVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a 

parte reclamada em obrigação de fazer consistente no cancelamento do 

débito ora discutido. E, por CONDENAR a reclamadas ao pagamento de 

indenização por danos morais, em virtude da negativação indevida, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem 

desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015548-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA HENICKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARIDA KORPALSKI OAB - MT24061/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015548-59.2019.8.11.0015. REQUERENTE: TIAGO DA SILVA HENICKA 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos etc. Verificado que este Juízo 

determinou o cumprimento da medida liminar no prazo de 48 horas, motivo 

pelo qual a parte promovida, pelo petitório de Id. 29000430 pugnou pela 

revogação da tutela de urgência deferida ou a prorrogação do prazo para 

o cumprimento. Afirmado que para o restabelecimento de água na 

residência da parte autora, é necessário “deslocar o ramal, retirar o 

concreto, reparar a rede e realizar a extensão até o local indicado pelo 

consumidor, que alcança 12 metros do antigo ramal”. Para realização do 

serviço, a promovida requereu a prestação de caução no valor de R$ 

172,43 a serem pagos pela parte promovente, “sob pena de privilegiar o 

autor em detrimento dos demais consumidores”. De toda sorte, diante da 

necessidade de resguardar os direitos das partes no decorrer processual 

e, não estando a parte promovida, concessionária de serviço público, 

obrigada a fornecer água e prestar serviços de instalação de forma 

gratuita, forçoso o depósito em juízo do valor de R$ 172,43, sobretudo em 

nome da boa-fé processual. Dicção do art. 5º do CPC. Assim, pelas fotos 

agregadas, restando evidenciado o serviço a ser realizado e a 

necessidade de dilação do prazo para cumprimento da medida liminar, 

defiro o pedido retro, de modo a determinar a prestação de caução pela 

promovente no valor de R$ 172,43, quando então começará a fruir o prazo 

de 07 dias para cumprimento da tutela de urgência, sob pena de aplicação 

de astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso. Com a 

caução devidamente comprovada nos autos, intime-se a parte promovida 

para cumprimento em 07 dias. Serve a presente como mandado, carta 

precatória, ofício, carta de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 10 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001193-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA MENEZES CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO LIMINAR proposta 

por FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME em face de 

SANDRA MARA MENEZES CUNHA. Inicialmente cumpre observar a 

REVELIA da parte Requerida, eis que apesar de devidamente citada via 

Oficial de Justiça (id nº 4338590), não compareceu a audiência de 

conciliação (id nº 4498592). Destaca-se que em referido procedimento foi 

obedecido o disposto no artigo 18 da Lei n.º 9.099/95. Assim não 

comparecendo a parte Requerida à audiência de conciliação, bem como 

aliado ao fato de que este não apresentarem defesa, é imperiosa a 

aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in 

verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 170 de 282



do Juiz. Desta forma, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95. O pedido liminarmente formulando 

quanto a penhora via BACENJud não prospera eis que a presente 

demanda fundamenta-se em processo de conhecimento e, referido pedido 

encontra-se restrito ao procedimento executório ou de cumprimento de 

sentença. A parte Requerente, buscando a satisfação de seu crédito 

original total no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) representado pela 

Nota Promissória, vencida em 10.09.2012 o qual restou devidamente 

demonstrado pela documentação carreada com a inicial. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância 

original total de R$ 300,00 (trezentos reais), devidametne atualizado pelo 

INPC a partir do vencimento, ou seja, 10.09.2012, com a incidência de juros 

legais, a partir da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001169-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANALIZ LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO LIMINAR 

proposta por FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME em face 

de ANALIZ LIMA DA SILVA. Inicialmente DETERMINO que a Secretaria 

deste Juízo proceda com a CORRETA CLASSIFICAÇÃO da demanda, eis 

que no momento da distribuição o(a) patrono(a) da parte Requerente 

ingressou com Ação de Cobrança, porém a classificou como Execução de 

Título Extrajudicial. A parte Requerente aduz ser credora das partes 

Requeridas na importância original total de R$ 195,00 (cento e noventa e 

cinco reais) representada pela documentação anexa ao id nº 4656826. A 

parte Requerida, foi citada via Oficiala de Justiça, conforme id nº 6027176, 

porém não compareceram à audiência de conciliação, conforme 

verifica-se do termo anexo ao id nº 8150748 ou apresentaram defesa. 

Pois bem, referida citação e intimação foi obedecido o disposto no artigo 

18,III da Lei n.º 9.099/95 e não comparecendo à audiência de conciliação, 

bem como aliado ao fato de que estas não apresentaram defesa, é 

imperiosa a aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO A REVELIA da parte 

Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A parte Requerente 

demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, conforme documentação 

carreada com a petição inicial. Porém, o título apresentado contém apenas 

uma data de vencimento, não havendo indicativo de fracionamento dos 

valores; portanto, deverá prevalecer para fins de correção monetária a 

data de vencimento contida no título, qual seja, 22.03.2013. Ex positis, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação para CONDENAR as partes Requeridas, a pagarem a parte 

Requerente a importância original total de R$ 195,00 (cento e noventa e 

cinco reais), devendo cada débito ser atualizado pelo INPC a partir do 

respectivo vencimento, 22.03.2013 e com a incidência de juros legais, a 

partir da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011850-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA SILVA MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno e faturas emitidas em nome da Autora, com pedidos 

realizados e endereço de cobrança comum ao declinado nos documentos 

acostados à inicial, apontando a existência de contratação. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos que a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 
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crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000943-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de histórico de 

pagamentos, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. 

Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do 

autor é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, 

se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 248712 Nr: 17531-52.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL BATISTA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Vistos,

 Considerando o teor da certidão de fl. 358 e do ofício à fl. 361, noto que 

ainda resta 1 (uma) garrafa térmica, 1 (uma) garrafa plástica de suco e 1 

(um) copo de vidro - dentro do envelope nº. 248712 (fl. 363) - para dar 

destinação. Destarte, determino a destruição dos bens, uma vez que não 

são passíveis de doação.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 357751 Nr: 8761-31.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIMAR ALVES FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355

 Vistos,

 Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo a presente 

apelação interposta à fl. 104.

 Considerando que as razões já encontram-se encartadas aos fólios às 

fls. 105/110, abra-se vista para o Ministério Publico apresentar 

contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357732 Nr: 8755-24.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSEIRIS JOSÉ LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEUSEIRIS JOSÉ LEITE, Cpf: 

97797200149, Rg: 4140803, Filiação: Isordina Rosa de Souza e Sebastião 

José Leite, data de nascimento: 21/07/1978, brasileiro(a), natural de 

Piranhas-GO, convivente, servente, serv. gerais, Telefone 9678-9545. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO do denunciado para apresentar defesa prévia, 

por escrito, no prazo legal. Transcorrido o prazo, não havendo defesa, 

nomeio, desde logo, defensor público para apresentá-la, concedendo-lhe 

vista dos autos, pelo prazo legal (Art. 55, § 3º, Lei 11.343/2006).

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece 

Denúncia em desfavor de DEUSEIRIS JOSÉ LEITE, vulgo "Deusinho". 

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de outubro de 

2013, por volta das 10h 12min, na Rua Padre Antonio Haidler, quadra 17, 

bairro Novo Estado, Sinop/MT, Deuseiris José Leite tinha em depósito e 

preparava, para fins de comercialização, 01 (uma) porção com massa 

líquida de 0.8 (oito decigramas) de substância entorpecente denominada 

Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e 

regulamentar. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Deuseiris José 

Leite, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Despacho/Decisão: Cuida-se de Ação Penal Pública proposta em 

25.7.2019 (f. 04), na qual o Ministério Público denunciou Deuseiris José 

Leite como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.Consta 

que em 04.10.2013 (f. 07), o réu teria sido surpreendido mantendo em 

depósito 0,8g (oito decigramas) de cocaína (laudo preliminar nº 

500.02.04/2013.1402, fls. 22/23), porém, expedido mandado de notificação 

(art. 55 da Lei nº 11.343/2006), não foi localizado, em virtude de 

insuficiência de endereço.Em 29.8.2019 (f. 71), foi certificada a 

inexistência de endereço diverso daquele constante do mandado de 

notificação (f. 69) e que o réu responde a processo executivo de pena 

"no qual consta estar em local incerto e não sabido" [sic].Pois bem. Em 

consulta aos Sistemas "Renajud", "Infoseg" e "Siel" (extratos em anexo), 

foram obtidos novos possíveis endereços do réu.Por ora, certifique-se se 

na outra ação penal (cód. 350405) e processo executivo de pena (SEEU 

nº 15681-89.2017.811.0015), aos quais responde o réu neste Juízo, já foi 

tentada a intimação/notificação do réu nos endereços constantes dos 

extratos em anexo e, caso, negativo, notifique-se.Caso já tenham sido 

realizadas e frustradas as tentativas de localização do réu nos referidos 

endereços, determino seja notificado por edital e, em caso de inércia, 

observe-se o contido na decisão proferida em 09.8.2019 (f. 

66).Cumpra-se e intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS DOS 

SANTOS COSTA, digitei.

Sinop, 05 de fevereiro de 2020

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 216092 Nr: 15729-53.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BANDELOW DE LIMA, LUIZ DE 

OLIVEIRA BARROS, ANA CELIA COSTA, CARLOS EDUARDO DOS 

SANTOS, NATHALIA MILANDA NUNES, JUVENIL SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976

 Diante do exposto, defiro o pedido subsidiário de postergação da “oitiva 

das testemunhas de defesa e interrogatório dos réus” [sic, f. 353] 

formulado em 30.01.2020 (fls. 352/353), pelo advogado Felipe Matheus de 

França Guerra (OAB/MT nº 10.082).Concomitantemente, defiro os pedidos 

formulados pelo Ministério Público em 03.02.2020 (f. 358) e determino a 

intimação das testemunhas Camila Lima Ruxinol, Luiz Carlos Ferreira e 

Hélio do Carmo Mota nos endereços indicados na referida manifestação, 

expedindo-se carta precatória para a comarca de Juína/MT em relação à 

última testemunha.Após, retornem conclusos para a realização da 

audiência designada para 11.02.2020 (terça-feira), às 13:45 

horas.Cumpra-se, com celeridade, e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328121 Nr: 8226-39.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE TEODORO DE JESUS, JOSELIM 

RIBEIRO SARATE, ELISMAR TEODORO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSE DOS 

SANTOS - OAB:MT- 17597, WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:24202/O

 Decurso de Prazo

CERTIDÃO

Certifico que, decorreu o prazo para os advogados constituídos (fl. 93) 

pela ré Edilene Teodoro de Jesus para apresentar as razões do recurso, 

bem como, contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, 

conforme certidão de publicação de expediente (fl. 479 verso).

CERTIFICO, por fim, NÃO OBSTANTE o decurso do prazo, NÃO há nos 

autos petição de renúncia de mandado, considerando que a ré está 

PRESA, REITERO a INTIMAÇÃO a seus advogados para, no prazo legal, 

apresentarem as razões do recurso interposto por EDILENE, bem como as 

contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354219 Nr: 6457-59.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN DO SOCORRO DA SILVA CASTRO, 

FABRICIO SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 CERTIFICO, que o réu FABRICIO SOUZA DA SILVA declarou nas fls. 

99/100 que seu advogado é o Dr. Fabricio de Almeida Ferraciolly - OAB 

/MT 18.563, razão pela qual REITERO a INTIMAÇÃO do advogado 

FABRICIO para apresentar a Defesa Preliminar no prazo legal.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria
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PORTARIA N.º 33/2020/CA/DF

O Doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande/MT, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do artigo 52, inciso XV do COJE.

 CONSIDERANDO que a administração pública se encontra submetida aos 

princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade consagrados no art. 

37, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o princípio da celeridade processual que se encontra 

disposto na Constituição Federal, no artigo 5º LXXVIII;

CONSIDERANDO o princípio da publicidade que se encontra disposto na 

Constituição Federal, no inciso IX do artigo 93;

CONSIDERANDO os princípios da celeridade, economia processual e a 

necessidade de prestação jurisdicional mais célere, a fim de que o 

princípio administrativo da eficiência seja assegurado pelo Poder Judiciário 

mato-grossense;

CONSIDERANDO que a implementação do Gerenciamento Matricial de 

Despesas do PJMT visa o aprimoramento da gestão das receitas e 

despesas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio de 

planilhas de acompanhamento de desempenho de arrecadação e 

dispêndios com a participação das áreas administrativas do Tribunal de 

Justiça e Comarcas;

CONSIDERANDO que o projeto de implementação do Orçamento Matricial 

no PJMT tem o foco na melhoria da alocação dos recursos com o controle 

das despesas e a eficiência na aplicação dos recursos;

CONSIDERANDO a Lei nº. 11.419 de 19 de dezembro de 2006 que dispõe 

sobre a informatização do processo judicial;

CONSIDERANDO a Resolução TJ-MT/TP n.º 03 de 12 de abril de 2018 que 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o Provimento nº. 23/2015-CM que dispõe sobre o envio, 

por meio digital, pelo Portal Eletrônico do Advogado – PEA, das petições 

iniciais e intermediária de processos físicos que tramitam na Primeira e 

Segunda Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO a redução de custo e tempo, proporcionada aos 

advogados e às partes com a utilização do peticionamento eletrônico;

Considerando o teor da Portaria nº 296/2016-PRES, Portaria nº. 

1493/2018-PRES, de 5.12.2018 e decisão proferida no Expediente: 

0105126-32.2018.8.11.0000 que implantou o Processo Judicial 

Eletrônico–PJe em algumas Varas da Comarca de Várzea Grande-MT;

CONSIDERANDO que o uso do meio eletrônico na tramitação de processos 

judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais foi 

admitido e disciplinado pela Lei Federal nº 11.419, de 19 de dezembro de 

2006;

CONSIDERANDO que a Resolução n. 185, de 18 de dezembro de 2013, do 

Conselho Nacional de Justiça, instituiu, em caráter obrigatório, o Sistema 

Processo Judicial Eletrônico–PJe como o sistema informatizado de 

tramitação e acompanhamento processual no âmbito do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO que o Processo Judicial Eletrônico-PJe, sistema de 

tramitação de processos judiciais desenvolvido sob a coordenação do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com a colaboração de diversos 

tribunais brasileiros, tem potencialidade para ser utilizado em todos os 

procedimentos judiciais;

CONSIDERANDO que o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) é 

ferramenta oficial de processo eletrônico do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, conforme art. 3º da Resolução TJ-MT/TP nº. 03/2018;

CONSIDERANDO a necessidade de disseminar as melhores práticas de 

gestão e prestação jurisdicional célere, dada a elevada e crescente 

demanda e consequentemente aumento das rotinas;

CONSIDERANDO a necessidade de redução das despesas e 

acompanhamento periódico das receitas, visando a economia sustentável 

da Diretoria deste Foro da Comarca de Várzea Grande, com o Projeto da 

Economia Legal do Tribunal de Justiça,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR em parte a Portaria nº.014/2011/CA/DF que instituiu o 

Comitê do Projeto Inovação com o objetivo de Planejar Ações da Diretoria 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, com o objetivo de implantação do 

planejamento estratégico para resgatar e fortalecer a identidade 

organizacional, bem como aplicar a metodologia de reengenharia dos 

processos de trabalho para promover a celeridade na prestação 

jurisdicional,referente a composição da equipe do Projeto – Economia 

Legal, ficando inalterados os demais itens, passando a ser constituída 

pelos seguintes membros:

 EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR – Juiz de Direito e Diretor do 

Foro -Presidente

HELOIZA MARQUES ROCHA LIMA– Assessoramento e gestão do projeto.

SÉRGIO BENEDITO DE LIMA – Assessoramento e gestão do projeto

WALDISLEY ALVES TEIXEIRA – Suporte no desenvolvimento e execução 

do projeto.

ADILSON FIGUEIREDO CUNHA – Suporte no desenvolvimento e execução 

do projeto.

VALDNÉIA ALVES DUARTE – Suporte no desenvolvimento e execução do 

projeto.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após, remeta-se cópia ao 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça e 

a egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Várzea Grande, 05 de fevereiro de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito e Diretor do Foro 

Edital

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DA 

PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT

CIA Nº 0742205-53.2019.811.0002

O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, 

designada pela Portaria 026/2020, de 31 de Janeiro de 2020, publicada no 

Diário da Justiça Eletrônico nº 10.669 do dia 03 de Fevereiro de 2020, 

página 290/291, de acordo com a Listagem de Processos anexa, 

disponibilizada pela Gestão Judicial da Primeira Vara Criminal 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, 10 de Fevereiro de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Diretor do Foro e Presidente da Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos da Comarca de Várzea Grande – MT.

CÓDIGO/NUMERAÇÃO ÚNICA/VITIMA/INDICIADO

117369/430-08.1996.811.0002/FRANCISCO LEONARDO SANTOS/ 

IGNORADO

117367/146-92.1999.811.0002/TIENE DE JESUS/NÃO HÁ

117370/006-83.1984.811.0002/IVO PEREIRA MACEDO/EURIPEDES 

PEREIRA GOMES,JULIO TALASKA,AGUINALDO DO AMARAL

Intimação

Processo n. º 19172-51.2014.8.11.0002 – CÓDIGO 369653

INTIMAÇÃO DO DR. JOSE CARLOS DE MELLO FILHO, OAB/MT Nº 6341, 

para que tome ciência que o processo n. º 19172-51.2014.8.11.0002 – 

CÓDIGO 369653, da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande-MT, arquivado na caixa 1090, 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 13731-26.2013.8.11.0002 – CÓDIGO 317369

INTIMAÇÃO DO DR. ANDRE ALBERTO LASCH, OAB/MT Nº 4324, para que 

tome ciência que o processo n. º 13731-26.2013.8.11.0002 – CÓDIGO 

317369, da Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande-MT, arquivado na caixa 670, 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 06/02/2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 18711 Nr: 1355-62.2000.811.0002
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIÂNGULO MECÂNICA LTDA, WANDERLEY 

FACHETI TORRES, LUCANIA MORAIS LIMA, ABILIO SIQUEIRA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:MT 11.322

 Autos n. 1355-62.2000.811.0002 – Cód. 18711

Proc. adm. cobrança de custa e taxa judiciaria

Vistos etc.

 Defiro em parte o requerido à fl. 157. Intime-se o causídico para que, caso 

queira, retire os autos em carga na secretaria, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Decorrido o prazo, às providências.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 40618 Nr: 8430-21.2001.811.0002

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS E MECÂNICA PRUTENTÃO DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. GUSTAVO TOMAZETI 

CARRARA - OAB:5.967, VANESSA TOMAZETI CARRARA - OAB:4653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela Fazenda Pública Estadual 

e, por conseguinte, DECLARO a prescrição das custas judiciais e taxas 

judiciárias. Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da 

presente decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem de Serviço 

n.º 2/2017/DF).Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Várzea Grande-MT, 7 de fevereiro de 2020.Eduardo Calmon de 

Almeida CézarJuiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598173 Nr: 19405-72.2019.811.0002

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO SILVA AMORIM, EDER EDUARDO DA SILVA, 

JOELSON PEREIRA DA SILVA, PAULO PEREIRA DA SILVA, DANIELLY 

MARIA DA SILVA, SILVIA PEREIRA DA SILVA, AMANDA CAMPOS DA 

SILVA, LETÍCIA CAMPOS DA SILVA, ROSIMARY SILVA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE LUIZARI STABILE 

GOMES RODRIGUES - OAB:10420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, trasladei as fls. 4/7 e 22/24, do processo código 

538092, em cumprimento à decisão retro (fl.20), motivo porque impulsiono 

os presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar no 

prazo de 05 (dias) para requerer o que entender de direito.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009503-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FONTANELLA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVA PAIXÃO MORAES GOMES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAISA GONCALVES AQUINO OAB - MT14839-O (ADVOGADO(A))

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. I- Nos termos do art. 343, §1º 

do CPC, intime-se a parte autora para contestar a reconvenção ofertada. 

II- Após, à parte requerida para impugnação. III- Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 414614 Nr: 19178-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216, WELLINGHTON CAVALCANTI DA SILVA - OAB:10080-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O pedido de fls. 60/61 veio desacompanhado de provas, razão pela qual 

indefiro-o.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 249587 Nr: 9045-93.2010.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDA, BTSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSP

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

OAB:23604/O, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT 6.486-B, RONAN 

JACKSON COSTA- UNIVAG - OAB:4871/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN DE 

BARROS FERREIRA - OAB:MT 8.777, ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 12.120, AMANDA RAMOS DE JESUS - 

OAB:OAB-MT 21.773 E, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237, 

Marcos Tulio Fernandes Melo - OAB:MT 16.291

 Vistos.

Cumpra-se o disposto na sentença proferida às fls. 145.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 269674 Nr: 9500-24.2011.811.0002

 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: MARIA BISPO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO OSNI GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Divaneide Berto de Brito - 

OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intimem-se os herdeiros para que se manifestem, no prazo de 05 dias, 

se tem interesse em dar prosseguimento ao feito, tendo em vista o pedido 

de desistência formulado pela inventariante.

II- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 300356 Nr: 21004-90.2012.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDSC, IRDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE PAULA LIMA - 

OAB:2029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEVILDA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:18056, RODRIGO ARARIPE DE ABREU LIMA - 

OAB:17306

 Vistos.

Ante o adimplemento da obrigação deduzida nos autos, conforme 

noticiado pelo(a) executado às fls. 107 e ratificado pela exequente às fls. 

113, estes autos devem ser extintos.

Assim:

Nos termos do artigo 924, inciso II, do NCPC:

 “Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;”

Assim, julgo extinta a presente execução de alimentos em que Taissa 

Rabelo da Silva Campos, representado por sua genitora isabel rabelo da 

silva, promove em desfavor de Mario benedito de campos.

defiro à exequente e ao executado os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, razão pela qual isento-os do pagamento das custas judiciais (art. 

99, § 6º do NCPC).

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Notifique-se o ilustre representante do Ministério Público.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 209764 Nr: 5508-60.2008.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORENICE FERREIRA PEREIRA, MANOEL TERESINO 

RODRIGUES, JOSÉ MARIA PEREIRA, MARGARETH ARAUJO PEREIRA, 

LUIZ CARLOS MARCONI, SANDRA MARIA PEREIRA MARCONI, Maria José 

Pereira de Oliveira, JUSENIR VELASCO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO JOSÉ TEODORICO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, DIEGO DA COSTA MARQUES - OAB:17154/O, EDEN 

ANDERSON GARCIA - OAB:MT 21.835/O, MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:MT 7.304-A, MARCIO MANTENEGRO - OAB:15.329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a inventariante para, no prazo de 05 dias, retificar as ultimas 

declarações e plano de partilha de fl. 209, eis que incompleta, devendo 

trazer, além da relação dos herdeiros, os bens do espólio e o esboço de 

partilha amigável.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 214741 Nr: 10049-39.2008.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->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: KADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAHDC, HDSC, AMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:7685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:MT 9.614, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 7.685

 Vistos.

Aguarde-se manifestação da parte por mais 30 dias.

Nada sendo requerido, rearquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 498539 Nr: 12971-38.2017.811.0002

 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: HMSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPRDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O, RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA - OAB:16.212/PA, 

YASMIN DE PINHO NOVO LOPES - OAB:21.335 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENTIL SANTANA FIGUEIREDO 

DE AVIZ - OAB:OAB/PA 20.377, LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA 

- OAB:22717/0, WESLLEY SILVA DE ARAUJO - OAB:23215/O

 Vistos.

 I- Determino a intimação de subscritora de fls. 207 para que notifique sua 

constituinte da sua renúncia, conforme determina o art. 112 do CPC, uma 

vez que tal ônus lhe compete.

 Nesse sentido:

O ônus de notificar (texto primitivo), provar que cientificou (texto atual) o 

mandante é do advogado-renunciante e não do juízo. A não localização da 

parte impõe ao renunciante o acompanhamento do processo até que, pela 

notificação e fluência do decênio, se aperfeiçoe a renúncia. (JTAERGS 

101/207). In: Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 

Theotonio Negrão. Ed. Saraiva, 30ª edição. Nota ao art. 45, 1b, p. 149.

 II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 527265 Nr: 2718-54.2018.811.0002

 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: DOMINGOS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS QUERINO ANUNCIAÇÃO DE 

CAMPOS, EVA CERILIA DOS SANTOS, DOMINGAS SUSREIÇÃO DE 

CAMPOS, ANA MARIA DE CAMPOS, JOÃO DE DEUS DE CAMPOS, 

GEVALDO VIRGILIO DE CAMPOS, DOMINGAS CERILIA DE CAMPOS 

SILVA, ORMINDA MARIA DE CAMPOS, ANTONIA ASSUNÇÃO DE 

CAMPOS, CERILIA QUERINA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EUGENIO FERNANDES - 

OAB:4282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Sobre a contestação e documentos de fls. 76/96, manifeste-se o 

requerente, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 383043 Nr: 758-68.2015.811.0002

 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

 PARTE AUTORA: JOSIANI MOLERO VAZ, ADELINO QUERINO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NELSON DA SILVA VAZ, 

APARECIDA MOLERO VAZ, JOSIANI MOLERO VAZ DE OLIVEIRA, ROSIANI 

MOLERO VAZ ONORATO, ALEXANDRE DE SOUZA ONORATO, 

CLEVERSON MOLERO VAZ, LEIDE DAIANA FIGUEIREDO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:OAB-MT 8202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 Vistos.

Sobre a proposta de partilha de fl. 96/100 e petição de fls. 102/103, 

apresentadas pela inventariante, manifestem-se os demais herdeiros.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 424893 Nr: 24544-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRRN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FERNANDES PINHEIRO 

- OAB:15.431/MT, JOSÉ WILZEM MACOTA - OAB:7481-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte exequente a cobrança de valores atrasados, bem como 

dos imediatamente anteriores à execução.

Contudo, formulou o pedido pelo rito da prisão civil, sendo certo que 

incabível para alimentos pretéritos, eis que apenas as 03 (três) últimas 

prestações anteriores ao ajuizamento da ação que autorizam a constrição 

do devedor em caso de não pagamento, nos exatos termos do que dispõe 

o art. 528, §7º do CPC, in verbis:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 

prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 

a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

(...)

§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

Nada impede, porém, que na mesma ação seja pugnado o rito de 

expropriação de bens (art. 528, §8º do CPC), desde que separados os 

cálculos relativos a cada rito, ou seja, na mesma petição ou em petições 

separadas, pede-se a prisão pelo inadimplemento das 03 últimas parcelas 

em atraso anteriores ao ajuizamento da ação e, ainda, pede-se a 

expropriação de bens com relação às prestações pretéritas.

Diante do exposto:

I- Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos no 

artigo 319, III e IV do CPC.

II- Dessa forma, faculto à parte exequente a emenda da inicial, sanando as 

irregularidades, adequando seu pedido conforme explanado acima. No 

prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob 

pena de indeferimento.

III- Intime-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002887-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. T. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(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. 1002887-92.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Execução de Alimentos pelo Rito da Coação Pessoal. A prisão 

do executado foi decretada no Id. 17007787. Após manifestação das 

partes e do Ministério Público, foi proferida nova decisão em data de 

10/12/2019, no Id. 27251003, mantendo a prisão do executado pelo prazo 

que ainda restava ser cumprido; determinada a intimação da credora Inara 

Tatehira Santiago para que requeresse o que entendesse de direito, bem 

ainda para que regulariza-se sua representação processual, eis que 

completou a maioridade civil; e, designada audiência para a data de 

17/12/2019 às 15 horas e 30 minutos, com vistas à composição amigável 

acerca do pagamento do débito. Os patronos das partes foram intimados 

para audiência, via DJE, em data de 13/12/2019. O executado foi intimado 

pessoalmente no Id. 27505613. A exequente Inara Tatehira Santiago não 

foi localizada para intimação pessoal (Id. 27524172). Em audiência, 

compareceram a genitora Waldirene Souza Tatehira, a exequente Inara 

Tatehira Santiago, acompanhadas de Advogado e o executado 

Alessandro Santana Santiago, também acompanhado de Advogado, que 

entabularam acordo no sentido da renúncia da exequente do credito 

alimentar e prosseguimento do processo somente sobre a revisão dos 

alimentos feita naquela ocasião, com o qual não se opôs o Ministério 

Público e foi homologado judicialmente (Ids. 27556345 e 27556351). Alvará 

de soltura (Id. 27559356). Embargos de Declaração opostos pelo patrono 

constituído pela representante da parte exequente, quando esta era menor 

de idade (Id. 28448632). Recurso de Apelação interposto pelo Advogado 

constituído pela representante da parte exequente, quando está era menor 

de idade (Id. 28495976). Certidão de tempestividade (Id. 28957842). Assim 

sendo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões de 

recurso (art. 1.010, § 1º, do NCPC). Após, ao Ministério Público. Em 

seguida, elabore-se a certidão necessária, conforme provimento da e. 

CGJ/MT e remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça para apreciação do 

recurso interposto (art. 1.010, § 3º, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 07 de Fevereiro de 2020. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002887-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIVAN BATISTA DE LIMA OAB - MT20392/O (ADVOGADO(A))

JOAO ALVES DE RESENDE JUNIOR OAB - MT16275 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. C. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298-B (ADVOGADO(A))

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1002887-24.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

para ciência da decisão de ID ( 24176108 - Decisão 29024756 - Certidão 

BEM COMO DE POSSO DE OFICI id 29025548 - Ofício proceda a abertura 

de conta Várzea Grande/MT, 10 de fevereiro de 2020. Nercy Anchieta 

Gestora/ Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002887-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIVAN BATISTA DE LIMA OAB - MT20392/O (ADVOGADO(A))

JOAO ALVES DE RESENDE JUNIOR OAB - MT16275 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. C. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298-B (ADVOGADO(A))

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1002887-24.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

para ciência da decisão de ID ( 24176108 - Decisão 29024756 - Certidão 

BEM COMO DE POSSO DE OFICI id 29025548 - Ofício proceda a abertura 

de conta Várzea Grande/MT, 10 de fevereiro de 2020. Nercy Anchieta 

Gestora/ Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015000-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. T. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

G. M. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA OAB - MT27477/O (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1015000-73.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado , para que querendo impugnar a 

contestação no prazo legal Várzea Grande/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000781-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES (REQUERENTE)

TEREZINHA FELICIA DE CAMPOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441-O (ADVOGADO(A))

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON DE CAMPOS FARIAS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000781-26.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Tratam-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra a sentença proferida no 

Id. 23862664. Alega o embargante que na sentença há contradição e 

omissão no que se refere ao FGTS, uma vez que o valor do FGTS foi 

recebido em data de 06/11/2015, no valor de R$ 4.588,61, sem que sua 

parte - 30% de honorários - fosse a si repassado. Diz que o total a ser 

pago a si, considerando as ultimas declarações, é de R$ 11.730,05. Ao 

final, pugnou para que fossem recebidos os presentes embargos, para o 

fim de sanar a omissão havida e, em consequência, o efeito modificativo, 

para atribuir ao Embargante 30% da parte líquida derivada da ação 

trabalhista, e 30% do FGTS sacado pelo "de cujus" que não foi repassado 

para si. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 494 do Código de 

Processo Civil: Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I 

- para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. A 

sentença dispôs que 70% dos créditos, incluindo o crédito de FGTS - à 

proporção de 70% -, cabem à Inventariante e 30% ao embargante. Assim, 

não obstante não verificar contradição ou omissão, mas ante a remota 

possiblidade de entendimento diverso, esclareço que 70% dos créditos 

cabem à Inventariante e 30% ao Embargante, no valor de R$ 11.730,05 

(onze mil, setecentos e trinta reais e cinco centavos), conforme as ultimas 

declarações (id. 15891757-p. 02). DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os embargos de declaração, para corrigir a omissão 

alegada, para que possa receber os valores trabalhistas do falecido, ao 

Embargante, Sr. André Tadeu Jorge Fernandes, bem ainda expeça-se 

carta de adjudicação na forma requerida, observada as formalidades 

legais. P. R. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 10 de Fevereiro de 2020. 

Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000781-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES (REQUERENTE)

TEREZINHA FELICIA DE CAMPOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441-O (ADVOGADO(A))

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON DE CAMPOS FARIAS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000781-26.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Tratam-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra a sentença proferida no 

Id. 23862664. Alega o embargante que na sentença há contradição e 

omissão no que se refere ao FGTS, uma vez que o valor do FGTS foi 

recebido em data de 06/11/2015, no valor de R$ 4.588,61, sem que sua 

parte - 30% de honorários - fosse a si repassado. Diz que o total a ser 

pago a si, considerando as ultimas declarações, é de R$ 11.730,05. Ao 

final, pugnou para que fossem recebidos os presentes embargos, para o 

fim de sanar a omissão havida e, em consequência, o efeito modificativo, 

para atribuir ao Embargante 30% da parte líquida derivada da ação 

trabalhista, e 30% do FGTS sacado pelo "de cujus" que não foi repassado 

para si. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 494 do Código de 

Processo Civil: Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I 

- para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. A 

sentença dispôs que 70% dos créditos, incluindo o crédito de FGTS - à 

proporção de 70% -, cabem à Inventariante e 30% ao embargante. Assim, 

não obstante não verificar contradição ou omissão, mas ante a remota 

possiblidade de entendimento diverso, esclareço que 70% dos créditos 

cabem à Inventariante e 30% ao Embargante, no valor de R$ 11.730,05 

(onze mil, setecentos e trinta reais e cinco centavos), conforme as ultimas 

declarações (id. 15891757-p. 02). DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os embargos de declaração, para corrigir a omissão 

alegada, para que possa receber os valores trabalhistas do falecido, ao 

Embargante, Sr. André Tadeu Jorge Fernandes, bem ainda expeça-se 

carta de adjudicação na forma requerida, observada as formalidades 

legais. P. R. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 10 de Fevereiro de 2020. 

Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001007-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU ZANCHET (REQUERENTE)

ADRIANO ZANCHET (REQUERENTE)

MARCELO ZANCHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUILEN DE OLIVEIRA OAB - SP337773 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA FERREIRA ZANCHET (INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001007-65.2016.8.11.0002. VISTOS etc. ADRIANO 

ZANCHET, DIRCEU ZANCHET e MARCELO ZANCHET, qualificados, 

formularam o presente pedido de expedição de ALVARÁ JUDICIAL em 

decorrência do óbito de sua genitora Sra. Jandira Ferreira Zanchet, 

aduzindo, para tanto, o que segue. A Sra. Jandira Ferreira Zanchet 

faleceu no dia 12/07/2015, conforme certidão de óbito (Id. 1607479). Os 

requerentes são filhos do “de cujus”. Ocorre que o “de cujus” deixou valor 

referente ao saldo bancário junto a Caixa Econômica Federal. Ao final, 

pugnaram pela expedição de alvará judicial para levantamento do valor. 

AJG deferida e determinação de expedição de ofício à Caixa Econômica 

Federal (Id. 1641103). Resposta da Caixa Econômica Federal (Id. 

4916246), informando da existência de saldo bancário em nome do “de 

cujus”. Manifestação da parte autora (Id. 11173759), pugnando pela 

expedição do alvará judicial. O feito foi inicialmente distribuído para a 1ª 

Vara Cível desta comarca. Por meio da decisão (Id. 13770749), fora 

reconhecida a incompetência daquele Juízo para processar e julgar o 

presente feito, sendo determinada a remessa para umas das Varas 

Especializadas de Famílias e Sucessões desta comarca. A ação foi 

redistribuída para esta Vara. Deixo de colher manifestação ministerial, eis 

que em ausente interesse de menor de idade ou maior incapaz. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Alvará Judicial para 

levantamento de valores referentes ao saldo bancário, deixados pelo “de 

cujus”, Sra. Jandira Ferreira Zanchet. O procedimento adotado pelos 

requerentes encontra respaldo legal no artigo 666, do Código de Processo 

Civil, que dispõe: Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o 

pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 

1980. A lei acima mencionada cuida do pagamento de valores referentes 

aos saldos bancários, dentre outros (art. 2º). Compulsando os autos, 

vislumbra-se que o documento (Id. 4916246), comprova o crédito em conta 

do “de cujus”. Os documentos constantes dos autos comprovam que os 

requerentes são filhos do “de cujus” (Id. 1607486/1607509/1607501). A 

certidão de óbito demonstra que a falecida era viúva (Id. 1607479). Desta 

feita, evidenciado fica o direito dos requerentes em resgatar o numerário a 

que tem direito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.º, 

da Lei 6.858/80, e disposições do Código de Processo Civil aplicáveis à 

espécie, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e determino a 

expedição de alvará judicial para levantamento de 100% (cem por cento) 
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dos valores existentes em favor do “de cujus” JANDIRA FERREIRA 

ZANCHET, retidos na conta indicada Id. 4916246 junto à Caixa Econômica 

Federal, cabendo 33,33% para cada herdeiro. O alvará deverá ser 

expedido em nome do herdeiro Marcelo Zanchet. P. R. I. Isento de custas 

processuais (Id. 1641103). Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará 

judicial, e, em seguida, arquive-se o feito com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 10 de Fevereiro de 2020. Christiane da Costa 

Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001837-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA UMBELINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO DA SILVA (REU)

MÁRCIA MORAES SILVA (REU)

ANA CAROLINA DA SILVA (REU)

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA (REU)

ÂNGELO JOSE DA SILVA (REU)

CREUSA DA SILVA (REU)

JURACI JOSE DA SILVA (REU)

BENEDITO SANTANA DA SILVA (REU)

CLARICE DA SILVA CAMPOS (REU)

ANA JOCÉLIO DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001837-31.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Intime-se a 

Inventariante, por seu Advogado, para encartar as certidões negativas de 

débitos atualizadas da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal em 

nome do falecido, bem ainda apresentar as últimas declarações e o plano 

de partilha, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, diga a Fazenda 

Pública. Após, conclusos. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419778 Nr: 21887-32.2015.811.0002

 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: MP, ERDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA: "Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou a 

presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face de EULÁLIA RAMOS DE BRITO, 

haja vista que a interditada encontra-se atualmente abrigada no Lar dos 

Idosos São Vicente de Paula, nesta comarca, em virtude de situação de 

risco, ante sua condição pessoal e omissão familiar.(...) Posto isso, 

JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a necessidade de curatela 

por representação em favor de EULÁLIA RAMOS DE BRITO, nomeando-lhe 

curador o senhor JOÃO GUMERCINDO CASSIM (Diretor do Lar dos Idosos 

São Vicente de Paula), com base no artigo 1.772, do Código Civil, para 

representa-lo em todos os atos de sua vida. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil e no artigo 9°, inciso III, do 

Código Civil, inscreva-se o presente no Registro Civil e publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado 

o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na Imprensa local, 01 (uma) vez, e no 

órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Expeça-se 

termo de curador.

Sem custas. Sem honorários. P.I.C."

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303293 Nr: 24221-44.2012.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAFF, RAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PÂMELA APARECIDA FRANCO 

FERNANDES, Filiação: Riquene Aparecida Franco e Cristiano Lima 

Fernandes, data de nascimento: 05/12/1998, brasileiro(a), natural de 

Denise-MT, solteiro(a), menor, Telefone 8468-3326. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto regularizar representação processual e manifestar acerca dos 

documentos de fls.56/67 do processo apenso (código 303294).

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, 07 de fevereiro de 2020

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061441-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA MOURA DE PAULA (AUTOR(A))

B. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA FATIMA MARTINS FARIAS ZUEWSKIY (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

ARBITRAMENTO DE ALUGUEL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COM 

DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. Vistos, Recebo os 

autos no estado em que se encontram. Versam os autos sobre AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUEL 

COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COM DANOS MORAIS E PEDIDOS DE 

TUTELA DE URGÊNCIA que BEATRIZ MOURA DE SOUZA, representada 

por sua genitora GRAZIELLA MOURA DE PAULA TEIXEIRA, move em 

desfavor de REGINA FÁTIMA MARTINS FARIAS PEREIRA, qualificadas nos 

autos. Informa que seu nascimento adveio da convivência entre sua 

genitora e ALDO DE SOUZA SUEWSKIY. Relata que em 04 de fevereiro de 

2014 o seu genitor veio a óbito, vítima de um acidente automobilístico. 

Alega que a requerida foi casada com seu pai, porém na ocasião do 

sinistro já se encontravam divorciados. Aduz que sua representante 

mantinha bom relacionamento com a demandada, assim aceitou a sua 

ajuda para cuidar dos tramites em relação ao funeral do companheiro, 

momento em que a requerida aproveitou-se para fazer declarações 

inverídicas na sua certidão de óbito. Assevera que notificou a Sra. Regina 

Fátima, para informar se tinha conhecimento da existência de bens em 

nome do “De cujus”, tendo recebido resposta negativa. Afirma que em 

pedido de Alvará Judicia em tramite perante a Segunda Vara Especializada 

de Família e Sucessões dessa comarca, tomou conhecimento de que seu 

genitor deixou um apartamento. Requer concessão da Tutela de Urgência 

para oficiar o Cartório do 7º Ofício visando anotar na margem da matrícula 

do imóvel que o imóvel pertence à autora, e a final a condenação da 

requerida em danos morais entre outros pedidos. É o que merece relato. 
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Decido. A autora informa que é filha de ALDO DE SOUZA SUEWSKIY, 

falecido em 04 de fevereiro de 2014, e que seu genitor deixou um imóvel, 

conforme descrito na inicial. Considerando-se que a transmissão de 

patrimônio de bens deixado por pessoa já falecida dar-se-á por meio de 

inventário, seja extra ou judicial, conforme dispõe os artigos 610 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de indeferimento do pedido. Intimem-se as partes. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007848-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EUNICE DUARTE (TESTEMUNHA)

IVONETE MACAUBAS DO PRADO (TESTEMUNHA)

IVANY MACAUBAS DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO REGISTRO DE ÓBITO TARDIO Vistos, Em consulta ao Sistema 

PJE, verifico o pedido de Registro de Óbito Tardio foi remetido a este Juízo 

Especializado de Família e Sucessões, após declínio de competência, 

conforme decisão lançada no documento de ID 15180344. 

Considerando-se o que determina o Artigo 52, Inciso XXXIV do Código de 

Organização Judiciaria do Estado de Mato Grosso- COJE-MT declino da 

minha competência para à Diretoria do Foro dessa Comarca. Remetam-se 

os autos para redistribuição à Diretoria do Foro dessa comarca com as 

homenagens de estilo; procedam-se as baixas e anotações de praxe. 

Intimem-se. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009994-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOPES NETO (REQUERENTE)

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

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO REGISTRO DE ÓBITO TARDIO Vistos, Em consulta ao Sistema 

PJE, verifico o pedido de Registro de Óbito Tardio foi remetido a este Juízo 

Especializado de Família e Sucessões, após declínio de competência, 

conforme decisão lançada no documento de ID 23017846. 

Considerando-se o que determina o Artigo 52, Inciso XXXIV do Código de 

Organização Judiciaria do Estado de Mato Grosso- COJE-MT declino da 

minha competência para a Diretoria do Foro dessa Comarca. Remetam-se 

os autos para redistribuição à Diretoria do Foro dessa comarca com as 

homenagens de estilo; procedam-se as baixas e anotações de praxe. 

Intimem-se. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019126-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO BRAGA DOS SANTOS SINKEVICIUS (REQUERENTE)

VERA GAMBAROTO SINKEVICIUS (REQUERENTE)

DENISE PRISCILA BRAGA DOS SANTOS SINKEVICIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO SINKEVICIUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO ARROLAMENTO Vistos, Recebo os autos no estado em que se 

encontram. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

Artigo 98 do Código de Processo Civil. Analisando a petição inicial, verifico 

que não constam nos autos certidões negativas atualizadas de débitos 

Municipal, Estadual E Federal em nome do extinto, Verifico ainda que não 

há comprovante de recolhimento dos impostos, em caso de ser isento, 

junte-se a respectiva certidão. Assim sendo, concedo o prazo de 30 

(trinta) dias para que junte ao feito a documentação necessária (artigo 659 

e seguintes do Código de Processo Civil), sob pena de indeferimento do 

pedido. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019155-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON AURELIO GODOY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO INVENTÁRIO Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Considerando que o arrolamento não comporta parte incapaz, converto o 

feito em inventário solene; anote-se na Distribuição. Nomeio inventariante 

JOSÉ EDUARDO MONTESCHIO GODOY, representado por sua genitora 

Karine Thais Monteschio, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (Artigo 617, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil). Cite-se a Fazenda (CPC art. 626), 

para que manifeste-se sobre os valores, podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro em 15 (quinze) dias (art. 629) ou atribuir valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 638), manifestando-se 

expressamente. Notifique-se após o representante do Ministério Público. 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às ultimas declarações (art. 628) e digam, 

em 15 (dez) dias (art. 637). Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 

(cinco) dias (art. 638). Intimem-se. Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013277-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO BARBOSA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE ROSA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA Vistos, Recebo o feito nos termos da Lei 13.058/14. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, conforme preceituado 

pelo Artigo 98 do Código de Processo Civil. Versam os autos sobre AÇÃO 

DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA que AMERICO 

BARBOSA DA SILVA JUNIOR move em desfavor de LEIDIANE ROSA DE 

ALMEIDA, todos qualificados nos autos. Afirma que é genitor de LUIZ 

GABRIEL DE ALMEIDA SILVA, nascido em 28 de dezembro de 2010, fruto 

de um relacionamento com a requerida. Relata que o filho encontra-se sob 

os cuidados da mãe. Requer a Tutela Antecipada visando a 

regulamentação da guarda de LUIZ GABRIEL DE ALMEIDA SILVA em seu 

favor. Junta documentos. É o relato. Decido. Considerando-se o artigo 334 

do Código de Processo Civil, Lei n. 13105/2015, designo audiência de 

Conciliação para o dia 12/2/2020, às 13:30 horas. §8º do artigo 334 - O 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. 

Em relação ao pedido de Guarda, com a publicação da Lei 13.058, de 22 

de dezembro 2014, houve alteração dos artigos. 1.583, 1.584, 1.585 e 
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1.634 do Código Civil, visando estabelecer o significado da expressão 

“guarda compartilhada” e dispor sobre sua aplicação. Extrai-se do artigo 

1.584, § 2°, do Código Civil, que: “Quando não houver acordo entre a mãe 

e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores 

aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, 

salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a 

guarda do menor”. Considerando os fatos narrados na inicial, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar e 

não havendo manifestação no sentido de não exercer a guarda em 

relação a infante, DEFIRO a GUARDA COMPARTILHADA, em atenção ao 

artigo 1.584, § 2°, do Código Civil, alterado pela Lei 13.058/2014, com a 

convivência a ser exercida provisoriamente de forma livre. Cite-se a parte 

demandada, nos termos da inicial, com as advertências do artigo 695 e 

parágrafos do CPC. Havendo discordância, manifestem-se a genitora 

acerca da distribuição do tempo de convivência, indicando o período que 

atenda o melhor interesse do infante, considerando o ambiente escolar e a 

rotina, incluindo lazer. A necessidade de estudo social ou multidisciplinar 

será analisada posteriormente em razão da conveniência do Juízo. 

“Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer 

em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Expeça-se o termo de 

guarda compartilhada; notifique-se o Ministério Público e intimem-se as 

partes. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002915-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE JESUS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CONCEICAO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANDREIA MIRANDA DA CONCEIÇÃO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

SIMONE PINHEIRO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

JOANA ANA DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CLEUZA ANGELA DA CONCEIÇÃO (TESTEMUNHA)

DURVALINA ÂNGELA DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1002915-69.2018.8.11.0002. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUERENTE: 

TEREZINHA MARIA DE JESUS. REQUERIDOS: DANIELA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO E ANDREIA MIRANDA DA CONCEIÇÃO. Vistos, Recebo os 

autos no estado em que se encontram. Intimem-se as partes a fim de que 

compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que 

redesigno para o dia 04/8/2020, 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. §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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000122-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATTILA JONY TABORY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

AXA SEGUROS S.A. (REU)

INTER DIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

LUCAS WANDERLEY DE FREITAS OAB - MG118906 (ADVOGADO(A))

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

MARIANA OLIVEIRA BRAGA MARTINS OAB - MG115953 

(ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000122-80.2018.8.11.0002. 

Vistos... Intime-se a requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da juntada de ID.nº 22490299. Após imediatamente 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012277-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MARTINS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-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):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Tendo em vista, a juntada da peça de defesa da requerida ID. Nº 

26622882, determino a senhora Gestora que certifique o prazo acerca de 

tal juntada. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002033-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JORCI BUENO MAMORE (AUTOR(A))

ADILES DE ALMEIDA MAMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO ABRANTES DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UELLITON DA SILVA LACERDA OAB - MT21407/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos... Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e 

informações no sistema, vez que se trata de Cumprimento de Sentença. 

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias. Em não sendo feito o pagamento 

no prazo devido, acrescente-se ao débito multa e honorários em 10%. Em 

havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e os 

honorários sobre o restante. Em não sendo efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 dias, expeça-se desde logo mandado de 

penhora e avaliação. Intime-se ainda o executado para que apresente 

impugnação, nos termos do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir 

do prazo decorrido para pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande - MT, 30 de janeiro de 2020 Ester Belém Nunes Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003819-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA MOMOYO HIROTA MORI (REQUERENTE)

RONALDO BIAGGI MORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA APARECIDA MARTINS DA SILVA BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003819-41.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: RONALDO BIAGGI MORI, ADELIA MOMOYO HIROTA MORI 

REQUERIDO: ANGELICA APARECIDA MARTINS DA SILVA BUENO Vistos... 

Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou os 

comprovantes de recolhimentos das custas e taxas processuais. Dessa 

forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias providencie o recolhimento das custas e taxas processuais 

de ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Havendo manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001075-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V AURELINO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001075-78.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: BRADESCO SAUDE S/A EXECUTADO: V AURELINO DA 

SILVA - ME Vistos... Intime-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

falar especificamente quais dos acordos devem ser homologado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000601-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA (REU)

FRANCISCO AMARO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000601-05.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELZA ALVES FERNANDES REU: FRANCISCO AMARO DA 

SILVA, ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

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. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326413 Nr: 22769-62.2013.811.0002

 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: CARLOS ALFREDO JIMENEZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264 MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a pericia designada 

para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 14:00 horas, local: Av. Historiador 

Rubens de Mendonça 1856 -Ed. Office Tower, sala 1403, andar 14, 

Bosque da Saude, Cuiabá MT

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001460-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Bruna Karoline dos Santos Silva (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Bruna Karoline dos Santos Silva OAB - 062.131.491-98 (PROCURADOR)

EMERSON BASTOS RIBEIRO OAB - MT25503/O (ADVOGADO(A))

ANEIRTON PARREIRA SILVA OAB - MT3577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ZARUR BERNARDO (REU)

 

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 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1001460-60.2016.8.11.0002 Valor da causa: R$ 150.000,00 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA TEREZA DA SILVA CRUZ 

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 05, (LOT VI ARTHUR), GLÓRIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78140-520 Nome: Bruna Karoline dos Santos Silva 

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 05, (LOT VI ARTHUR), GLÓRIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78140-520 Nome: Bruna Karoline dos Santos Silva 

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 05, (LOT VI ARTHUR), GLÓRIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78140-520 POLO PASSIVO: Nome: LUCAS ZARUR 

BERNARDO Endereço: RUA MÔNACO, 09, (LOT CERRADOS), PONTE 

NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-857 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, 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: Em data de 29/04/2016, 

ocorreu, nesta cidade, o falecimento do jovem Roberto Gomes da Cruz, 

vitima de acidente de trânsito e na ocasião foi elaborado o Boletim de 

Ocorrência de Trânsito nº 2016.144520, pela Del. Pol. Esp. Delitos de 

Trânsito-CBA, com a seguinte exposição de fatos: Pela transcrição do 

BOT acima, caracterizado está o delito praticado pelo Requerido Lucas 

Zarur Bernardo, que embriagado, ( no ato, o teste etilômetro resultou o 

valor de 0,42 mg/L) não respeitou o sinal de “PARE” aposto na esquina de 

uma via preferencial, colidindo com a moto dirigida pela vítima Roberto 

Gomes da Cruz, causando-lhe a morte; Pelo levantamento da vida 

pregressa do Requerido Lucas Zarur Bernardo, vê-se que o mesmo é 

useiro e vezeiro nas práticas delituosas: No Termo de Depoimento da 

companheira da vitima, Bruna Karoline dos Santos Silva, ela declarou: 

......inclusive, as enfermeiras do SAMU, tinham reclamado do suspeito, que 

urinou dentro da viatura médica. DECISÃO: DESPACHO Processo: 

1001460-60.2016.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA TEREZA DA SILVA 

CRUZ, BRUNA KAROLINE DOS SANTOS SILVA PROCURADOR: BRUNA 

KAROLINE DOS SANTOS SILVA RÉU: LUCAS ZARUR BERNARDO 

Vistos...A fim de garantir a citação pessoal da parte e evitar eventual ou 

futura arguição de nulidade do ato, realizei pesquisas do endereço do réu 
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(anexos), oportunidade em que há outro endereço cadastrado em seu 

nome, ou seja, Rua dos Montechios, n.° 308, Parque Nova Era, em 

Cáceres. Dessa forma, antes de determinar a citação por edital, redesigno 

a audiência de conciliação para 10.02.2020, às 9:00h. Intimem-se as 

autoras e cite-se o réu o endereço supra via correio, com as advertências 

de praxe. Não sendo localizado, sem nova conclusão, expeça-se edital de 

citação, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 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, CAMILA FERREIRA DOS 

SANTOS, digitei. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 10 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. CFS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006314-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERDEIROS DOS SÓCIOS DA IMOBILIÁRIA GLÓRIA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006314-29.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ERCILIA NEVES DA SILVA REU: HERDEIROS DOS SÓCIOS DA 

IMOBILIÁRIA GLÓRIA Vistos... Nos termos do art. 72, II, do NCPC, nomeio 

como curador especial ao réu citado por edital a Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca. Dê-lhe vistas dos autos, para fins de 

apresentação de defesa, no prazo legal. Apresentada contestação com 

preliminares ou novos documentos, à parte autora para manifestação e 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009309-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JORGE RAMOS SUTIL (REQUERENTE)

TEREZINHA SUTIL DE LIMA (REQUERENTE)

AMILTON RAMOS SUTIL (REQUERENTE)

JOAO MARIA SUTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRA DA SILVA STOCKMANNS OAB - PR34932 (ADVOGADO(A))

JAIME ALBERTO STOCKMANNS OAB - PR17732 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO SCHMIDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009309-49.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOAO MARIA SUTIL, AMILTON RAMOS SUTIL, CLEUSA DE 

JESUS DOS SANTOS, JORGE RAMOS SUTIL, TEREZINHA SUTIL DE LIMA 

REQUERIDO: PAULO AFONSO SCHMIDT Vistos etc. Tendo em vista o teor 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça acostada aos autos, dando conta da 

não localização da parte nesta Comarca, o que impossibilita o cumprimento 

do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo. Consigo ainda, que o pedido de citação por edital deve ser feito no 

juízo de origem. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010392-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. A. F. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DE ARAUJO SILVA OAB - 021.517.161-63 (REPRESENTANTE)

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA OAB - MT7693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010392-32.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): P. G. A. F. A. REPRESENTANTE: ELIANE DE ARAUJO SILVA 

REU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos... Intimem-se as partes 

para no prazo comum de quinze dias, indicarem as provas que pretendem 

produzir. Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007087-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALVANI FERREIRA MARTINS (AUTOR(A))

DERCI ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIRO MARIA STEFANELLO (REU)

Outros Interessados:

LADO ESQUERDO - LOTEAMENTO INDUSTRIAL III (CONFINANTES)

LADO DIREITO - LOTEAMENTO INDUSTRIAL III (CONFINANTES)

FUNDOS - C.M.E.I COLÉGIO ABELHA CUEVO DE MORAES (CONFINANTES)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007087-74.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): DERCI ALVES MARTINS, SALVANI FERREIRA MARTINS REU: 

VALDEMIRO MARIA STEFANELLO Vistos... Determino a intimação da parte 

autora para que no prazo de quinze dias, indique novo endereço para 

citação da parte requerida. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009868-69.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA EUZEBIA REZENDE (AUTOR(A))

MARIA ANTONIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDIO CESAR MACANHAM (AUTOR(A))

NOLITA GEORGINA DOS SANTOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009868-69.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): NOLITA GEORGINA DOS SANTOS ALVES, CLAUDIO CESAR 

MACANHAM, MARIA ANTONIA PEREIRA DA SILVA, CREUZA EUZEBIA 

REZENDE REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos... Ao autor para 

manifestar-se sobre a petição de Id. nº 23950125, e após, conclusos para 

declínio de competência. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005540-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005540-96.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA ISABEL FERREIRA REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos... Ao autor para manifestar-se sobre a petição de Id. nº 

28541950, e após, conclusos para declínio de competência. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002773-90.2019.8.11.0086

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

DARCI FLORES OAB - 176.666.199-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JULIANO FLORES (LITISCONSORTE)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (LITISCONSORTE)

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002773-90.2019.8.11.0086. 

REPRESENTANTE: DARCI FLORES LITISCONSORTE: MARCIO JULIANO 

FLORES, MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos... Em se tratando de AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

REABILITAÇÃO QUÍMICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, cujo endereçamento foi ao JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM/MT, necessário se faz o 

encaminhamento dos autos àquele juízo. Dessa forma, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE NOVA MUTUM/MT, para onde o processo deverá ser 

novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002913-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DE FREITAS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DE JESUS (REU)

MARIA DO SOCORRO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002913-22.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JUNIOR DE FREITAS FERNANDES REU: ISMAEL DE JESUS, 

MARIA DO SOCORRO Vistos... Por verificar que os requeridos são 

representados pela Defensoria Pública, determino que a intimação das 

partes, para cumprimento da decisão de Id. nº 15608254, seja pessoal e 

mediante Oficial de Justiça. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000141-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEDIAS NICACIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO JACINTO NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000141-57.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ABEDIAS NICACIO DOS SANTOS REU: LUCIO JACINTO 

NASCIMENTO Vistos... Por verificar que o processo está paralisado a mais 

de 01 ano, aguardando manifestação da parte autora, determino a sua 

intimação pela imprensa oficial a parte autora para dar andamento 

EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (CPC, art. 

485, III, § 1º). Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006731-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA COSTA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNERARIA NOVA VARZEA GRANDE LTDA (EXECUTADO)

JOAO MADUREIRA DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006731-16.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: JORGE DA COSTA BARBOSA EXECUTADO: FUNERARIA 

NOVA VARZEA GRANDE LTDA, JOAO MADUREIRA DOS SANTOS 

JUNIOR Vistos... Defiro o pedido de dilação do prazo pelo período de 120 

dias. Decorrido o prazo e não havendo manifestação, intime-se o autor 

pessoalmente, para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 1º). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 
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digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004867-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GRICOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL ALENCAR CANTAO OAB - MT22743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TEODORO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACE KAREN DECKER OAB - MT7007-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004867-69.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): DANIEL GRICOLI REU: JULIO CESAR TEODORO - ME Vistos... 

Por verificar que mesmo depois de intimado a desocupar o imóvel, o 

requerido se manteve inerte, conforme informado pelo autor à Id. nº 

28002841, hei por bem em determinar a expedição de mandado de 

despejo, devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário. Se 

necessário, fica autorizado desde já o uso de reforço policial. Indefiro o 

pedido de arresto de bens matérias que se encontrem no interior do 

imóvel, para efeitos de garantia e amenização da dívida, vez ser incabível 

nesta fase processual. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003120-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JUNIOR SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR DOS SANTOS SOUZA OAB - 526.376.979-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LOURENCO FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003120-84.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELTON JUNIOR SOUZA REPRESENTANTE: ADELAR DOS 

SANTOS SOUZA REQUERIDO: GILSON LOURENCO FERNANDES Vistos... 

Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do 

presente de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003148-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA MAGNO CEZAR CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (REQUERIDO)

MAGNO STEFANI CEZAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003148-23.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA REQUERIDO: MAGNO STEFANI 

CEZAR, CLINICA MAGNO CEZAR CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME, 

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA Vistos... Ao autor para impugnar 

a contestação e documentos no prazo de lei. Após, conclusos para 

saneamento/julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005406-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO PEREIRA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR HENTZ OAB - RN8705 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005406-35.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CAMILO PEREIRA CARNEIRO REQUERIDO: NUTRIGRAOS 

COMERCIO DE CEREAIS - EIRELI - EPP Vistos etc. Tendo em vista o teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça acostada aos autos, dando conta da não 

localização da parte nesta Comarca, o que impossibilita o cumprimento do 

ato deprecado, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo. Consigno que o pedido de Id. nº 26565787, deve ser analisado pelo 

juízo de origem. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008835-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN PAGNANI TRUJILLO OAB - SP0313182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANIR FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008835-44.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA 

REQUERIDO: JOVANIR FERREIRA Vistos etc. Tendo em vista o teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça acostada aos autos, dando conta da não 

localização da parte nesta Comarca, o que impossibilita o cumprimento do 

ato deprecado, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000621-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE DA MATA E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000621-30.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RUBI REQUERIDO: GISLENE DA MATA E 

SILVA Vistos... Ao autor para dizer sobre os pagamentos efetivados pela 

parte requerida, conforme comprovantes de Id. nº 27521577. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002215-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS KAROLINE RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002215-16.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA REQUERIDO: 

THAIS KAROLINE RIBEIRO Vistos... Ao autor para impugnar a contestação 

e documentos. Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016712-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIMAR LEMES MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1016712-98.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOZIMAR LEMES MUNIZ REU: BANCO HONDA S/A. Vistos... 

Em que pese pedido de Id. nº 27255708, entendo que a juntada dos 

documentos solicitados é requisito indispensável para o seguimento do 

processo, segundo entendimento do art. 319, VI, e 320 do CPC. Dessa 

forma, oportunizo novo prazo de quinze dias, para que o autor o faça, sob 

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

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017988-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CAVALCANTI DE PAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª Vara Cível Várzea 

Grande DECISÃO Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o débito 

em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. 

Oficial de Justiça quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva avaliação, 

mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em 

seguida. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados 

bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017969-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEANDERSON DE QUEIROZ LESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª Vara Cível Várzea 

Grande DECISÃO Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o débito 

em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. 

Oficial de Justiça quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva avaliação, 

mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em 

seguida. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados 

bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003619-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN BARRETO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS (REU)

DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS 76769208172 (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003619-39.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CHRISTIAN BARRETO LIMA REU: DENNIS RODRIGUES DE 

VASCONCELOS 76769208172, DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS 

Vistos... Nos termos do art. 72, II, do NCPC, nomeio como curador especial 

ao réu citado por edital a Defensoria Pública atuante nesta Comarca. 

Dê-lhe vistas dos autos, para fins de apresentação de defesa, no prazo 

legal. Apresentada contestação com preliminares ou novos documentos, à 

parte autora para manifestação e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006851-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILLA MACHADO OAB - MT15359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. CEBALHO DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

JULIO CESAR MEDRADO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006851-25.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA EXECUTADO: 

JULIO CESAR MEDRADO - ME, J. A. CEBALHO DA SILVA EIRELI - ME 

Vistos... Ao credor para falar no prazo de cinco dias, sobre a certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de Id. nº 28070559. Consigno ainda, que 

a habilitação do advogado junto ao PJE deve ser feita por ele próprio, 

mediante as ferramentas disponibilizadas no sistema (art. 21, da 

Resolução n.° 03/2018[1], de 12.04.2018, do TP/TJMT). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] 

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá 
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proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, 

exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007727-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J.V. BORCHERS - TRANSPORTES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERANIL ALMEIDA DE LIMA (REQUERIDO)

JOSE MARIA FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007727-77.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: J.V. BORCHERS - TRANSPORTES - ME REQUERIDO: JOSE 

MARIA FERREIRA LIMA, ERANIL ALMEIDA DE LIMA Vistos etc. Tendo em 

vista o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça acostada aos autos, 

dando conta da não localização da parte nesta Comarca, o que 

impossibilita o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017884-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1017884-75.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: 

SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES Vistos... Cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não 

efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens 

bastem para o pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), 

procedendo a respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015269-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1015269-15.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME EXECUTADO: 

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA Vistos... A nova lei processual 

permite o parcelamento das custas processuais, bem como para um ato 

específico, desonerando, assim, aqueles que possuem capacidade 

financeira sem, entretanto, lhes prejudicar sua subsistência. Diante disto, 

defiro o parcelamento das taxas e das custas processuais em 04 

parcelas mensais (CPC, art. 98, § 6º, CNGC, art. 468, §7º). Recolha-se a 

primeira parcela no prazo de 15 dias (art. 290 do NCPC). Com o 

cumprimento integral, certifique o cartório e remetam-se conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019149-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINETE MARCIA CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1019149-15.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL EXECUTADO: ELINETE MARCIA CAMARGO Vistos... Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não 

efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens 

bastem para o pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), 

procedendo a respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000439-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO MUNIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USE SERVICOS DE TAXI RODOVIARIO LTDA - ME (REU)

WANDSON SILVA SOARES (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000439-78.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCOS ROBERTO MUNIZ DE SOUZA REU: USE SERVICOS 

DE TAXI RODOVIARIO LTDA - ME, WANDSON SILVA SOARES Vistos... 

Por verificar que o réu está em lugar incerto e não sabido, Defiro nos 

termos do art. 246, IV do CPC, a citação da parte ré via edital. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001727-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX AZEVEDO DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS FERREIRA OAB - 

MT15358/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001727-61.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALEX AZEVEDO DA SILVA NASCIMENTO REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por ALEX AZEVEDO DA 

SILVA NASCIMENTO em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando foi vítima de acidente de 

trânsito ocasionando invalidez permanente. Por entender que a Medida 

Provisória 451/2008 é incompatível com a Constituição Federal por limitar o 

seguro obrigatório a R$ 13.500,00, requer a condenação da ré ao 

pagamento de indenização no patamar equivalente a 40 salários mínimos 

da data do pagamento, juntando procuração à Id. nº 12079172 e 

documentos. Realizada a audiência de conciliação, esta restou infrutífera, 

conforme termo juntado à Id. nº 13475028. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 13497861, alegando, em preliminar, inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, carência de ação pela ausência de 

pedido administrativo. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo 

causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso 

constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 

13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a 

improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimentos e 

documentos. A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte autora, à Id. nº 

13546310, nomeei perito para realizar a perícia médica, que foi 

devidamente juntada à Id. nº 20206884. Intimadas as partes para falarem 

sobre o laudo, somente a parte autora manifestou-se, vindo-me conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o pedido sob o 

pretexto de que não havia provas suficientes quanto ao acidente e quanto 

à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o 

valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. 

Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, em específico o Boletim de 

acidente de trânsito (Id. nº 12079256) restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 20206884) 

concluiu que o autor apresenta incapacidade (50%) no membro inferior 

esquerdo (70%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter 

definitivo, sem possibilidade de recuperação e sequela com debilidade 

permanente do membro lesionado em razão do grau das lesões, tenho 

pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, por 

ter o acidente ocorrido nos idos de 2014, data posterior à vigência da Lei 

n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 

para o caso de invalidez permanente, e não 40 salários mínimos, como 

pleiteado. Ademais, nesse aspecto, a parte autora sequer apresentou 

tese quanto à suposta ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da Medida 

Provisória e lei consequente, limitando-se a alegar que não condizem com 

os parâmetros da Constituição Federal da República, o que entendo até 

insuficiente para análise da arguição. Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa de um dos 

membros superiores/inferiores ou das mãos ou demais partes elencadas 

na tabela, pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da 

perda funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, 

restando o cálculo na seguinte forma: 1ª Lesão A) Valor total da cobertura 

(Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda incompleta MIE: 70% C) Percentual 

do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 4.725,00. 

Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância referente à 

lesão sofrida, valor, inclusive, tacitamente reconhecido pela seguradora 

por não ter manifestado quanto ao laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA 

DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça[1], os 

juros na hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se 

da citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da 

ré para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ 

pacificou a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na 

forma disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir 

citado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

DPVAT – OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos 

juros é a data da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação 

à correção monetária incide da data do evento danoso, conforme 

disciplina a Súmula nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria 

Bezerra Ramos, 1ª CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE 

DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação 

de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor na 

importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinco cinco reais). 

Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 

405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. 

Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas 

no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) 

reais, nos termos do art. 85, 8º, do novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO [1] Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação. [2] Incide correção monetária sobre divida por ato 

ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008310-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY BARBOSA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008310-96.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MICHELY BARBOSA DO NASCIMENTO REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos... Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado 

e levando-se em conta que as circunstâncias da causa presumem ser 

improvável a transação em audiência preliminar, pela economia e 

celeridade processuais passo ao saneamento do feito. CARENCIA DE 

AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS. Rejeito a 

preliminar, por verificar que a parte autora já sanou a irregularidade, 

juntando procuração devidamente assinada, conforme documentos de Id. 

nº 19881539 - Pág. 1-3. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que A 

ausência de requerimento administrativo não implica carência de ação por 

falta de interesse de agir, não se podendo estabelecer que o acesso à 

justiça seja condicionado a prévio pedido de pagamento administrativo, 

sob pena de afronta à garantia constitucional estabelecida no art. 5º 

XXXV da CF "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito". DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré alega ausência de pressuposto 

válido para a constituição do processo por falta de juntada de 

comprovante de endereço da parte autora. No entanto, nos termos do art. 

319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou residência, pelo autor, 

atende as exigências legais, não tendo que se falar em extinção do 

processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. No mais, não havendo 

matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as 

partes devidamente representadas e encontrando interesse processual 

latente, remetendo-o à instrução e delimito que a prova deverá versar 

sobre a quantificação da lesão sofrida pela parte autora mediante perícia 

médica. Consigno ainda, que as partes podem, no prazo de cinco dias, 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, nos termos do art. 357, § 1º. No 

caso concreto, é incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito e das 

lesões dele decorrentes, mas não a extensão da invalidez da autora. A 

prova pericial, neste contexto, é relevante e necessária para comprovar 

se das lesões sofridas decorreu invalidez permanente e, em caso 

positivo, se foi total ou parcial (neste caso, o segmento corporal atingido), 

completa ou incompleta (e o grau de repercussão: intensa, média, leve ou 

residual). Nesse sentido, havendo a discordância da Seguradora quanto 

ao valor requerido pelo autor em sua inicial, ou seja, o valor de R$ 

13.500,00, deve este custear com os valores referentes à perícia médica 

a fim de diagnosticar a lesão e assim quantificar o valor a ser pago à 

parte, vez que incumbe ao réu, existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). Dessa forma, 

considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da 

lesão, nomeio o médico Dr. João Leopoldo Baçan (CRM 5753), com 

endereço profissional na Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower 

9º andar, sala 908, Centro Cuiabá-MT e fone 99601-1639, (E-mail: 

joao_bacan@yahoo.com,br )  para rea l i zação da  per íc ia , 

independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 422, do 

CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos 

e, caso queira, assistente técnico. Para tanto, arbitro os honorários 

periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor do Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente ) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006432-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TITA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT19774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA M. MONTOVANI EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006432-39.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: TECIDOS TITA LTDA EXECUTADO: MARIA M. MONTOVANI 

EIRELI - ME Vistos... Defiro o pedido de levantamento dos valores 

incontroversos outrora penhorados em favor da credora, conforme 

requerido à Id. nº 20778836, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário. Após, ao credor para impulsionar o feito. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005117-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO OAB - 662.767.641-91 (REPRESENTANTE)

ELIZANDRA MAIRA RODRIGUES OAB - MT18750-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005117-10.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: 

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP REPRESENTANTE: LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO Vistos... Defiro o pedido de citação dos 

devedores nos novos endereços fornecidos pelo credor à Id. nº 

22811986, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008475-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008475-46.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E 

REPRESENTACOES LTDA - ME EXECUTADO: ANTONIO FERREIRA DO 

CARMO Vistos... Defiro o pedido de expedição de novo mandado de 

penhora, arresto, remoção e avaliação, em face do devedor, no novo 

endereço fornecido pelo credor à Id. nº 23267445, devendo ser cumprida 

mediante carta precatória. Deve ainda o devedor, nos termos do art. 774, 

V, do CPC, indicar os bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer em 

ato atentatório a dignidade da justiça. Em relação ao pedido de expedição 

de ofício a Polícia Rodoviária Estadual do Pará, com a finalidade de busca 

e apreensão do veículo, informo que tal medida não atingirá a finalidade, 

vez que as restrições/penhoras e bloqueio do veículo, devem ser feitas 

diretamente no Sistema RENAJUD, podendo ser cumprida pela autoridade 

Policial em qualquer localidade, pelo que rejeito. Contudo, a fim de dar 

agilidade ao processo, determino que após a expedição da precatória, os 

autos voltem conclusos para que sejam feitas as restrições/bloqueios do 

veículo junto ao sistema Renajud. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008153-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSP FAB E COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008153-26.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: OXIGENIO CUIABA LTDA EXECUTADO: WSP FAB E COM DE 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME Vistos... Defiro o pedido de citação 

dos sócios, no endereço indicado pela credora à Id. nº 16321625, para 

que, no prazo de 03 (três) dias paguem o valor principal do débito, 

devendo a Sra. Gestora expedir o necessário Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011115-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MOREIRA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011115-51.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA 

EXECUTADO: ANA PAULA MOREIRA DUARTE Vistos... Cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não 

efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens 

bastem para o pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), 

procedendo a respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008841-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON BETTINI DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

DISVECO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MT110851-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008841-51.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: WELLINGTON BETTINI DE ARAUJO REQUERIDOS: DISVECO 

LTDA. E TOYOTA DO BRASIL LTDA. Vistos... O respectivo processo 

encontra-se na fase das providências preliminares e saneador, em que 

observo terem sido questionadas matérias preliminares nas contestações. 

Pois bem. Lendo atentamente ao decorrido na contestação da corré 

Disveco observo que a arguição atinente à perda do objeto confunde-se 

com o mérito, até mesmo por terem sido feitos outros requerimentos, 

quanto aos danos morais e materiais, de forma que postergo sua 

apreciação. No mesmo sentido entendo tratar-se a preliminar de 

ilegitimidade passiva, considerando que eventual responsabilidade deverá 

ser objeto de análise ao fim do processo, como matéria meritória. Da 

contestação da corré Toyota do Brasil, postergo a análise da preliminar de 

ilegitimidade pelos mesmo motivos declinados acima. Relativamente à 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ante a afirmação do 

autor de que o veículo foi adquirido como ferramenta de trabalho, entendo 

não prosperar, considerando que, apesar do alegado, não há elementos 

nos autos a comprovar que o automóvel Toyota Hilux era utilizado 

exclusivamente para essa finalidade e que o autor tem/tinha outro veículo 

para seu lazer. Ademais, ao contrário do alegado pela ré, o autor é o 

destinatário final, considerando que o utilitário era usado apenas para 

auxilia-lo nas suas atividades profissionais. Rejeito, pois, a preliminar. No 

mais, verifico que a discussão espelhada nos autos merece dilação 

probatória, pelo que determino o saneamento do feito e a sua remessa à 

fase instrutória. Para tanto, determino, desde já, que as provas sejam 

produzidas relativamente ao fato, ao nexo causal e à responsabilidade 

decorrente da culpa pela parte requerida. Por entender que a discussão 

aqui travada é de consumo, estabeleço o ônus da prova às rés, no 

sentido de que não causaram prejuízos ao autor e que a demora na 

entrega do veículo ocorreu por culpa exclusiva do consumidor. Determino, 

outrossim, desde já e ex oficio, a apresentação da prova oral. Faço 

questão da oitiva das partes e de suas testemunhas que deverão 

providenciar para corroboração do alegado em suas peças postulatórias. 

Determino, portanto, que as partes digam se concordam com as provas 

determinadas ou se querem demais provas, tudo no forma do artigo 357 

do CPC e seu parágrafo primeiro. Concedo-lhes o prazo ali estabelecido, 

de cinco dias, para dizerem, sob pena de preclusão. Outrossim, em 

havendo a produção de prova testemunhal conforme determinado, as 

partes deverão observar à questão do rol testemunhal, devendo 

apresentar antes de ser designada data para instrução na forma do artigo 

450 do CPC. Esclareço às partes, também, sobre a questão de que devem 

seus advogados providenciar a intimação das testemunhas na forma do 

artigo 455 ou trazê-las independente de intimação, exceto nos casos do § 

4º do mesmo artigo. No mais, determino que, dizendo as partes sobre o 

interesse em outras provas e depositando rol de testemunhas, voltem-me 

conclusos para designação de dia e hora para o ato instrutório ou análise 

do pedido. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006278-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS 

DO MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT7304-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006278-84.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE 

ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA REU: ROMAVIVA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL EIRELI Vistos... Por verificar que o 

devedor cumpriu com as obrigações avençadas, depositando todas as 

parcelas em juízo, entendo que os embargos declaratórios outrora juntado 

perdem seu objeto, pelo que deixo de analisá-lo. Em relação aos valores 

depositados, determino seu levantamento em favor do credor, mediante 

alvará, devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário. Feito isso, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016564-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE BENEDITA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1016564-87.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARILCE BENEDITA DA COSTA REU: RODOBENS NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - 

VARZEA GRANDE - SPE LTDA Vistos... Defiro o pedido de citação do 

requerido por hora certa, mediante oficial de justiça, a ser realizado no dia 

10/02/2020, às 15:00 horas, na audiência que será realizada na 2º Vara 

Cível desta Comarca, conforme comprovado à Id. nº 28889224. Caso seja 

negativa a tentativa acima indicada, fica desde já autorizada a expedição 

de novo mandado de citação no endereço indicado pela parte autora à Id. 

nº 28017254, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. Para tanto, 

redesigno nova audiência de conciliação para o dia 04/03/2020, às 14:30 

horas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009860-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

LEIDE FATIMA FIRMINO DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO ELIAS CALDEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009860-92.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, LEIDE 

FATIMA FIRMINO DE MOURA EXECUTADO: APARECIDO ELIAS CALDEIRA 

Vistos... Defiro o pedido de levantamento do valor incontroverso outrora 

penhora em favor da parte credora, conforme requerido à Id. nº 

26440897, devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário. Após, 

conclusos para análise do pedido de Renajud. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006597-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WESTHANLLEY VALADARES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006597-52.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE 

INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: WESTHANLLEY VALADARES 

DE SOUZA Vistos... Defiro o pedido de levantamento do valor 

incontroverso outrora penhora em favor da parte credora, conforme 

requerido à Id. nº 27579792, devendo a Sra. Gestora providenciar o 

necessário. Após, ao credor para impulsionar o feito. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014434-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON MEDEIROS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1014434-27.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E 

REPRESENTACOES LTDA - ME EXECUTADO: ROBSON MEDEIROS DA 

SILVA Vistos... Defiro o pedido de expedição de carta precatória 

objetivando a citação do requerido, conforme pedido de Id. nº 27109470. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008910-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO GONCALO DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PORTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008910-49.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CARLITO GONCALO DA ROSA REQUERIDO: ANDERSON 

PORTO DA SILVA Vistos... Por verificar a indicação de novo endereço 

objetivando a citação da parte requerida, determino a que a Sra. Gestora 

expeça o necessário, conforme requerido no termo de audiência de Id. nº 

27600229. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002986-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO NERILLO (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (REU)

CELSO FIRMO RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT12839-O (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002986-91.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA CRISTINA NUNES DA SILVA, CARLOS ROBERTO 

NERILLO REU: CELSO FIRMO RODRIGUES, SOCIEDADE HOSPITALAR 

NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP Vistos... Por verificar que os 

valores dos honorários periciais foram devidamente depositados, intime-se 

o Sr.(a) perito(a) para que dê início aos serviços. No mais, cumpra-se 

conforme determinado no termo de Id. nº 26092241. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007678-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO COSTA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE GONÇALVES DE FREITAS (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007678-36.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE ROBERTO COSTA NETO REU: ELIANE GONÇALVES DE 

FREITAS Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo comum de quinze 

dias, indicarem as provas que pretendem produzir, e após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010358-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE PERALTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010358-91.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JORGE HENRIQUE PERALTA REU: UBER DO BRASIL 

TECNOLOGIA LTDA. Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo comum 

de quinze dias, indicarem as provas que pretendem produzir, e após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006915-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO GOMES DA SILVA (REU)

MARCIO ARRUDA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006915-69.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARLENE GONCALVES DA SILVA REU: ROGERIO GOMES DA 

SILVA, MARCIO ARRUDA SILVA Vistos... Por verificar que o réu - 

MARCIO ARRUDA SILVA- está em lugar incerto e não sabido, Defiro nos 

termos do art. 246, IV do CPC, a citação da parte ré via edital. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002489-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MATEUS DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002489-43.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): LEONARDO MATEUS DE AQUINO REU: INSTITUICAO 

EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos... Por verificar que o 

requerido não recolheu custas referente a reconvenção apresentada no 

bojo da contestação (art. 343, § 1º, do NCPC), concedo-lhe prazo de 

quinze dias para que o faça (art. 1.222, da CNGC), sob pena de não 

conhecimento. Para tanto, suspendo o processo até a devida 

regularização. Realizado o pagamento, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006310-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON NORBERTO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA MARINA DE ALMEIDA E SILVA (REU)

GONCALO JOSE DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - MT25124/O (ADVOGADO(A))

CLEBERSON DOS SANTOS SILVA OAB - MT24712/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006310-26.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELSON NORBERTO DE BARROS REU: GONCALO JOSE DA 

SILVA, BENEDITA MARINA DE ALMEIDA E SILVA Vistos... Intimem-se as 

partes, para querendo, no prazo comum de quinze dais, apresentarem as 

provas que pretendem produzir. Feito isso, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005180-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005180-30.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: PAULO DE TARSO OLIVEIRA SOUZA REQUERIDO: SAL 

ALUGUEL DE CARROS LTDA Vistos... Ao autor para, em cinco, falar 

sobre os documentos apresentados pela parte requerida. Feito isso, 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001112-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. FERREIRA SAMPAIO - ME (REU)

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001112-08.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): VARZEA GRANDE SHOPPING S.A REU: L. E. FERREIRA 

SAMPAIO - ME, LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO Vistos... Defiro a 

denunciação à lide somente de DANIELA ELAINE SCATAMBURGO, (Id. nº 

9159191), na forma do art. 125, II, do NCPC, vez ser a única incluída no 

contrato de locação aqui discutido. No prazo máximo de 30 (trinta) dias 

providencie-se a citação dos denunciados (NCPC, art. 131) para, 

querendo, ofertar sua defesa, devendo ser cientificada do disposto no art. 

128, do NCPC. Apresentada contestação pela denunciada, à parte autora 

para impugnar no prazo de dez dias e conclusos para saneamento. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004929-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT6203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE OLIVEIRA BATISTA (REU)

FLAVIO DE SANTANA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004929-17.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): IRMAOS DOMINGOS LTDA REU: FLAVIO DE SANTANA, JOAO 

DE OLIVEIRA BATISTA Vistos... Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e 

informações no sistema Apolo, vez que se trata de Cumprimento de 

Sentença. Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova 

nomenclatura do CPC, mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o 

credor apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é 

atinente a condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o 

devido cumprimento, a fim de pagar o débito (Id nº 21987470), no prazo de 

15 dias. Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se 

ao débito multa e honorários em 10%. Em havendo pagamento parcial no 

prazo previsto, acrescente-se multa e os honorários sobre o restante. Em 

não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação. Intime-se ainda o 

executado para que apresente impugnação, nos termos do art. 525, do 

NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para pagamento. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005058-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005058-17.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA REQUERIDO: 

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Vistos... 

Intimem-se as partes, para no prazo comum de quinze dais, indicarem as 

provas que pretendem produzir. Feito isso, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001193-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POLICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CORREA LIMA OAB - SP234511 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE TORRES MARINO RATH OAB - SP221649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E J INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS E MOLHOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001193-54.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: POLICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: E J 

INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS E MOLHOS LTDA - ME Vistos... Ao 

credor para falar sobre os novos documentos juntados à Id. nº 

24854097,24854100. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005976-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. L. D. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE FERNANDES DA SILVA OAB - 209.634.831-53 

(REPRESENTANTE)

GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES OAB - 411.066.101-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CHARLES DO CARMO SILVA (TESTEMUNHA)

JOREZ DO CARMO SILVA (TESTEMUNHA)

DOMICIO FERNANDES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005976-89.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): V. A. L. D. C. F. REPRESENTANTE: GENILZA LIMA DO CARMO 

FERNANDES, VICENTE FERNANDES DA SILVA REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos... Ante a impossibilidade de 

intimação das testemunhas em tempo hábil para a realização da audiência 

outrora marcada, hei por bem em designar nova audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20/02/2020, às 16:00horas. Caberá ao advogado da 

parte requerida intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora, 

e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo 

(CPC, art. 455). Em relação as testemunhas arroladas pela Defensoria, 

estas deverão ser intimadas pessoalmente, devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008335-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO OAB - MT17081-B 

(ADVOGADO(A))

ZENILDA JESUS DA SILVA SANTOS OAB - 223.197.858-09 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 
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(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008335-12.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: HELCIO JOSE DOS SANTOS REPRESENTANTE: ZENILDA 

JESUS DA SILVA SANTOS REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos... Por não verificar a impossibilidade de 

julgamento antecipado e levando-se em conta que as circunstâncias da 

causa presumem ser improvável a transação em audiência preliminar, pela 

economia e celeridade processuais passo ao saneamento do feito. 

Delimito que a prova deverá versar quanto à legalidade de negativa de 

atendimento pela ré, e se houve prejuízos para a saúde do autor. Para 

tanto, caberá à ré a prova de que agiu de forma lídima e que inexiste em 

sua conduta os fatos danosos narrados pela autora na exordial. Por 

verificar que o requerido não especificou a prova pericial a ser realizada, 

rejeito o pedido. Consigno ainda, que este juízo ouvirá de ofício o 

depoimento das partes (CPC, art. 361, II). Diante disso, designo audiência 

de instrução e julgamento para 17/03/2020, às 15:00 horas. Consigno que, 

as partes deverão no prazo de 15 dias, juntar rol de testemunhas, sob 

pena de não serem intimadas e ouvidas por este juízo (CPC, art. 357, § 

4º). Caberá aos advogados das partes informarem ou intimar as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora, e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455). 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006662-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MORAES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCIVALDO ALVES DA SILVA (REU)

LUCIENE ANGELICA DE SOUZA MARTINS (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006662-13.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CATARINA MORAES DE ARRUDA REU: LUCIENE ANGELICA 

DE SOUZA MARTINS, MERCIVALDO ALVES DA SILVA Vistos... Defiro o 

pedido de citação do requerido no novo endereço indicado à Id. º 

23147358, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça, devendo a Sra. 

Gestora providenciar a expedição do necessário. Para tanto, designo 

nova audiência de conciliação para o dia 10/03/2020, às 11:30 horas. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004253-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDA ALMEIDA DE SOUZA E SILVA (AUTOR)

JOSE DEUZINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES DO PRADO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004253-30.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE DEUZINO DA SILVA AUTOR: LEONIDA ALMEIDA DE 

SOUZA E SILVA REU: PAULO RODRIGUES DO PRADO Vistos... Trata-se 

de AÇÃO REINVIDICATÓRIA DA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DA EVIDÊNCIA E REPARAÇÃR DE DANOS MATERIAS E 

MORAIS onde a parte autora em sede de tutela de evidência requer que os 

requeridos desocupem o imóvel aqui discutido. Em se tratando de 

requisitos para a concessão da tutela de evidência, é importante ressaltar 

que a ela se aplicam os requisitos genéricos para a concessão da tutela 

provisória, exigindo, portanto, o requerimento da parte, que pode ser do 

autor ou do réu. No que diz respeito ao inciso II e IV do art. 311 do CPC 

que prevê sobre as ações repetitivas, bem como, em relação à petição 

inicial ser instruída com prova documental suficiente, QUE O RÉU NÃO 

CONSIGA REFUTAR EM SUA DEFESA, o juiz poderá conceder a tutela de 

evidência. Isso porque exige que o autor produza prova documental e que 

seja oportunizada ao réu a possibilidade de produzir prova para gerar 

dúvida razoável, o que implica, por certo, no exaurimento da instrução. 

Sobre o assunto entende a jurisprudência; EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LAR DE IDOSOS - TUTELA DE 

EVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DO 

CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO DO FEITO - DECISÃO MANTIDA. I - Por 

força do art. 9º, II, c/c o art. 311, p. único, ambos do CPC/15, o deferimento 

de tutela de evidência "inaudita altera parte" só é possível nas hipóteses 

do art. 311, II e III, do CPC/15. II - Na hipótese do art. 311, IV, do CPC/15, a 

tutela de evidência só será concedida após facultado ao réu o exercício 

do contraditório, mediante apresentação de contestação, de modo a 

possibilitar ao juízo a constatação de que a documentação trazida pelo 

autor não é infirmada por outra capaz de gerar dúvida razoável. (TJ-MG - 

AI: 10000160536975001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de 

Julgamento: 25/03/0018, Data de Publicação: 10/04/2018). DESSA FORMA, 

a fim de resguardar o direito de ambas as partes, hei por bem em 

postergar a análise da liminar para depois de formado o contraditório, 

oportunidade onde o réu poderá em sua defesa provar por todos os meios 

previstos em lei suas alegações. Designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 25/03/2020, às 09:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos 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. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003648-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA GLADKI PETRENKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL JOSE ARAUJO PIMENTEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003648-84.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: NATALIA GLADKI PETRENKO REQUERIDO: RAPHAEL JOSE 

ARAUJO PIMENTEL Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, 

nos moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 25/03/2020, às 09:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio através do endereço em 
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anexo, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e defensores 

públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes a audiência supra, constituir-se-á 

ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

§8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer 

partes, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a 

data da audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de 

conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito 

isso, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004230-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BOTELHO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004230-84.2020.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BENEDITO BOTELHO DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BMG S.A Vistos... Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita à parte autora. Anote-se. Por trata-se de pedido feito 

em sede de tutela antecipada, alegando o autor que esta sendo 

descontado de seu benefício previdenciário valores referentes ao 

empréstimo que não contratou junto à ré, recebo-o na forma do art. 300, 

do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por 

indevido os descontos realizados no beneficio do autor feitos pelo banco 

réu, referentes ao empréstimo, pois aduz não ter realizada a respectiva 

contratação, tornando-os a priori, indevidos. Tais circunstancias, 

evidenciam a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual está configurado ante a 

impossibilidade dos descontos continuarem a serem realizados o que 

configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo 

A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que o réu Banco BMG S/A, 

SUSPENDA todos os descontos realizados no benefício previdenciário do 

autor, referentes ao suposto empréstimo, sob pena de multa que arbitro 

em R$ 500,00 para cada novo desconto realizado. Nos termos do artigo 

334, caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

25/03/2020, às 08:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado Digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035383-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PAULO DE FIGUEIREDO HERANE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REU)

IRB BRASIL RESSEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1035383-52.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): MARIO PAULO DE FIGUEIREDO HERANE REU: NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, IRB BRASIL 

RESSEGUROS S/A Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, 

nos moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 11/03/2020, às 10:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008707-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE MARTINS RAMALHO MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISA ELISANGELA LOSS (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008707-87.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): FRANCIELLE MARTINS RAMALHO MAGALHAES REU: GEISA 

ELISANGELA LOSS Vistos... Levando em consideração o prazo mínimo de 

180 dias para cumprimento da Carta Rogatória, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 03/08/2020, às 14:00 horas. No mais, cumpra-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003003-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELVECIO TAVARES DE CARVALHO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003003-30.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I 

EXECUTADO: HELVECIO TAVARES DE CARVALHO JUNIOR Vistos... 

Defiro o pedido de citação do requerido no novo endereço indicado à Id. º 

27536836, devendo a Sra. Gestora providenciar a expedição do 

necessário. Para tanto, designo nova audiência de conciliação para o dia 

11/03/2020, às 10:00 horas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000392-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000392-70.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RUBI REQUERIDO: CESAR SILVA Vistos... 

Defiro o pedido de expedição de novo mandado de citação no endereço 

indicado pela parte autora à Id. nº 21974789, devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Para tanto, designo nova audiência de conciliação 

para o dia 02/03/2020, às 08:30 horas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000392-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000392-70.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RUBI REQUERIDO: CESAR SILVA Vistos... 

Defiro o pedido de expedição de novo mandado de citação no endereço 

indicado pela parte autora à Id. nº 21974789, devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Para tanto, designo nova audiência de conciliação 

para o dia 02/03/2020, às 08:30 horas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003850-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PATRICIA PINTO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003850-95.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA REQUERIDO: 

CARLA PATRICIA PINTO RIBEIRO Vistos... Defiro o pedido de citação do 

requerido no novo endereço indicado à Id. º 24971162, devendo a Sra. 

Gestora providenciar a expedição do necessário. Para tanto, designo 

nova audiência de conciliação para o dia 11/03/2020, às 09:00 horas. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033060-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RAPHAELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

FABIO DORILEO VIEIRA OAB - MT10723-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1033060-45.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FLAVIA RAPHAELA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT proposta por FLAVIA RAPHAELA DA SILVA em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando 

que foi vítima de acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. 

Por entender ser devido o recebimento do seguro, requer a condenação 

da ré ao pagamento do seguro DPVAT, no montante de R$ 13.500,00, 

juntando procuração à Id. nº 10442914 e documentos. Realizada audiência 

de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo de audiência 

juntado à Id. nº 12824513. Citada, a requerida apresentou contestação à 

Id. nº 13031963, alegando, em preliminar, inclusão da Seguradora líder no 

Polo passivo, ausência de interesse de agir pela ausência de pedido 

administrativo, ausência de laudo do IML. No mérito, aduz que inexiste 

prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida 

a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a 

partir da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a 

Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como 

ausência de boletim de ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimento e 

documentos. Ao final, 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 10% sobre o valor da condenação. 

Saneado o feito e designada a perícia, por duas vezes não foi realizada 

vez que a parte autora não compareceu, mesmo sendo devidamente 

intimada, conforme informado e certificado à Id. nº 25572694. Após, os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, 

cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

FLAVIA RAPHAELA DA SILVA contra Seguradora Líder. É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser atestada com 

laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 6.194/74) e em ação 

judicial também por perícia técnica, a fim de apurar a extensão da 

incapacidade e, consequentemente, o valor do capital segurado. Pois bem, 

observo que a parte autora afirma na exordial que o acidente de trânsito 

lhe causou invalidez permanente, razão pela qual faz jus à indenização no 

valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada verifico que a parte autora 

não comprovou nos autos fazer jus ao valor da indenização securitária 

referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo em vista que ela sequer 

aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o grau de sua debilidade, 

bem como deixou de comparecer à perícia designada nos autos, mesmo 

sendo devidamente intimada. Ora, é sabido que para os casos de 

cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do beneficiário for 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 196 de 282



parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o grau da lesão 

(percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA 

CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU DE INVALIDEZ 

APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de ação de cobrança 

em que a parte autora objetiva receber indenização securitária decorrente 

de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez, 

julgada procedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a 

respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter 

permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos 

de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída 

pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes 

ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da 

Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da 

existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Em relação aos 

honorários periciais depositados, determino que sejam devolvidos à 

Seguradora mediante alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000465-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELVEM ANDERSON DE ALMEIDA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000465-13.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): KELVEM ANDERSON DE ALMEIDA ARRUDA REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT proposta por KELVEM ANDERSON DE ALMEIDA ARRUDA 

em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito ocasionando 

invalidez permanente. Por entender ser devido o recebimento do seguro, 

requer a condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, no montante 

de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 4674337 e documentos. 
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Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo 

de audiência juntado à Id. nº 5510217. Citada, a requerida apresentou 

contestação à Id. nº 4871903, alegando, em preliminar, inclusão da 

Seguradora líder no Polo passivo, ausência de interesse de agir pela 

ausência de pedido administrativo, ausência de comprovante de endereço 

no nome do autor para fixação do foro. No mérito, aduz que inexiste prova 

da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a 

tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir 

da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como 

ausência de boletim de ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimento e 

documentos. Ao final, 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 10% sobre o valor da condenação. 

Saneado o feito (Id. nº 12063141) e designada a perícia, por duas vezes 

não foi realizada vez que a parte autora não compareceu, mesmo sendo 

devidamente intimada, conforme informado e certificado à Id. nº 25659059. 

Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado 

alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT 

proposta por KELVEM ANDERSON DE ALMEIDA ARRUDA contra 

Seguradora Líder. É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei 

n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso 

de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A invalidez 

deve ser atestada com laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da 

Lei 6.194/74) e em ação judicial também por perícia técnica, a fim de 

apurar a extensão da incapacidade e, consequentemente, o valor do 

capital segurado. Pois bem, observo que a parte autora afirma na exordial 

que o acidente de trânsito lhe causou invalidez permanente, razão pela 

qual faz jus à indenização no valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada 

verifico que a parte autora não comprovou nos autos fazer jus ao valor da 

indenização securitária referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo 

em vista que ela sequer aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o 

grau de sua debilidade, bem como deixou de comparecer à perícia 

designada nos autos, mesmo sendo devidamente intimada. Ora, é sabido 

que para os casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do 

beneficiário for parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o 

grau da lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do 

colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU 

DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora objetiva receber indenização 

securitária decorrente de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório 

DPVAT por invalidez, julgada procedente na origem. A partir da edição da 

Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer 

discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões 

de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT 

nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos 

acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do 

artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando 

da existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 
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realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008922-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILEMIR LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO(A))

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008922-97.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: DILEMIR LIMA SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta 

por DILEMIR LIMA SANTOS em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente 

de trânsito ocasionando incapacidade permanente. Por ser medida de 

direito, requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do 

seguro no montante total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 

15654186 e documentos. Realizada a audiência de conciliação, esta 

restou infrutífera, conforme termo de audiência juntado à Id. nº 16525957 - 

Pág. 1. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 16437355, 

alegando, em preliminar, carência de ação – pela ausência de pedido na 

via administrativa e perante a Porto Seguro. No mérito, aduz insuficiência 

probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e 

que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o 

limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração/substabelecimento e 

documentos. Da contestação falou o autor à Id. nº 16996280. A fim de 

quantificar a lesão sofrida pela parte autora, nomeei perito à Id. nº 

18372252, juntando o laudo pericial à Id. nº 23195065. Intimadas as partes 

para falarem sobre o laudo, ambos manifestaram-se, vindo-me conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o pedido sob o 

pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo devida a indenização à parte autora. Conforme documento 

acostado na exordial, inclusive Boletim de Ocorrência (Id. nº 15654643), 

restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez 

permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o 

perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que 

acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. Logo, 

fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 23195065) 

concluiu que a autora apresenta invalidez parcial incompleta (50%) em 

membro inferior esquerdo 70%. Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e 

sequela com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão 

do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta MIE: 70% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 4.725,00. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida, 

valor, inclusive, tacitamente reconhecido pela seguradora. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça , os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 199 de 282



com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007014-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CEZAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007014-39.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ADRIANO CEZAR DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT 

proposta por ADRIANO CEZAR DA SILVA em desfavor SEGURADORA 

LÍDER S/A. Informa a devedora à Id. n° 28017613 a realização de depósito 

para cumprimento da obrigação, manifestando-se a credora à Id. n° 

28125889 favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante 

alvará. Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se a credora como 

satisfeita, acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos 

termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará 

em favor da credora, conforme requerido à Id. n° 28125889, devendo a 

Sra. Gestora expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004591-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY DE PAULA CATULE RIBEIRO (REQUERENTE)

A. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (REQUERIDO)

CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO PRIME LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE OAB - MT6485-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004591-38.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: A. C. R., FRANCIELY DE PAULA CATULE RIBEIRO 

REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., CLINICA 

ODONTOLOGICA ODONTO PRIME LTDA - ME Vistos... Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA proposta por A. C. R. representada por sua genitora 

FRANCIELY DE PAULA CATULE RIBEIRO em desfavor de AMIL 

ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

ODONTO PRIME S/A. Ante a informação da realização de acordo entre a 

autora e Amil Assistência Médica Internacional S/A indicado a Id. n° 

23796620, e levando em consideração a concordância do Ministério 

Público quanto ao acordo, inclusive, quanto a exclusão da segunda 

requerida, vieram-me concluso para análise. Dessa forma, existindo 

acordo pondo fim ao processo, e estando as partes de acordo, 

HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do art. 200, do 

NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, 

DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, III, “b” do NCPC. 

Honorários advocatícios e custas processuais na forma fixada. Decorrido 

o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se e 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003589-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003589-67.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROBERTO FERREIRA DA COSTA RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por ROBERTO FERREIRA DA COSTA em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando 

que vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. 

Por ser medida de direito, requer a condenação da ré ao pagamento de 

100% do valor do seguro no montante total de R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 13026817- Pág. 1 e documentos. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 13654502, alegando, em preliminar, carência 

de ação pela ausência de comprovante de endereço no nome do autor, 

carência de ação pela ausência de RG e CPF legíveis. No mérito, aduz 

insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e 

seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de 

quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos. A fim de quantificar a lesão 

sofrida pela parte autora, à Id. nº 16893489, nomeei perito, que juntou o 

respectivo laudo à Id. nº 19641284. Intimadas as partes para falarem 

sobre o laudo, somente a parte requerida manifestou-se, vindo-me 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 

Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de outras 

provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à 

cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente 

de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com redução 

permanente de sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO 

DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou ainda, 

o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à 

invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o 

valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. 

Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de 

Ocorrência (Id. 13027047- Pág. 1-2), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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 
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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: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 19641284) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade (50%) no ombro 

direito (25%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente 

e sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à vigência da Lei 

n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 

para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. Estabelece a tabela 

SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada pela perda 

completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á indenização à 

proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o qual se aplica o 

redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na seguinte forma: 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte proporção: Lesão 

I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial 

incompleto ombro direito: 25% C) Percentual do redutor apurado pelo perito 

e de acordo com a seguradora diante da ausência de irresignação: 50% 

D) Valor devido: A x B x C: R$ 1.687,50. Com isso, faz jus o autor ao 

recebimento de tal importância referente à lesão sofrida conforme indicado 

no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 

426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à 

correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a 

partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ, conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código 

de Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001702-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

JOANICE GOMES DA SILVA (REPRESENTADO)

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001702-82.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): L. D. S. F. REU: SEGURADORA LÍDER Vistos... Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por L.S.F – nesse 

ato representada por sua genitora – JOANICE GOMES DA SILVA em 

desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito ocasionando 

incapacidade permanente. Por ser medida de direito, requer a condenação 

da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro, mais despesas médicas, 

totalizando o montante de R$ 13.982,25, juntando procuração à Id. nº 

5488193 e documentos. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 

7332431, alegando, em preliminar, carência de ação ante a falta de pedido 

administrativo, carência de ação pela falta de laudo do IML. No mérito, 

aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da 

invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela 

de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos. Da contestação 

manifestou-se à Id. nº 10012817. A fim de quantificar a lesão sofrida pela 

parte autora, nomeei perito à Id. nº 9912551, juntando o laudo pericial à Id. 

nº 22136314. Oportunizada vistas ao Ministério Público, este apresentou 

manifestação favorável à Id. nº 26181014. Intimadas as partes para 

falarem sobre o laudo, ambas mantiveram-se inertes, vindo-me conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DAS DESPESAS MÉDICAS A Lei 6.194/64, 

normatiza os valores a serem recebidos à título de reembolso por 

despesas de assistência médica e suplementares. No que tange a 

indenização, temos que deve corresponder ao teto máximo fixado em lei, 

sendo este de R$ 2.700,00, aplicando o que dispões a Lei n.° 6.194/74, 

art. 3º, III alterado pela Lei n.° 11.482/07, senão vejamos: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: ... 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. Nesse sentido, também sedimenta a 

jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - NEXO 

CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E DESPESAS E 

TRATAMENTOS APRESENTADOS - COMPROVADOS - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As provas 

existentes nos autos são suficientes para demonstrar que os gastos se 

referem ao acidente sofrido pelo Agravado, tanto pelas datas próximas ao 

evento danoso, como pela referência ao tratamento. (Ag 176775/2015, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016). (TJ-MT - 

AGV: 01767756220158110000 176775/2015, Relator: DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/02/2016, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2016). A 

jurisprudência do TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REEMBOLSO DE 

DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES - NEXO DE 

CAUSALIDADE - DEMONSTRAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE 

TRÂNSITO E DOS GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE 
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CONTRAPROVA DA SEGURADORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas 

econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da 

seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, 

da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras 

alegações em sede recursal. (Ap 20616/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/06/2011, Publicado 

no DJE 16/06/2011) (TJ-MT - APL: 00206166720108110000 20616/2010, 

Relator: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 

08/06/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2011). 

Portanto, havendo prova nos autos dos gastos pelo autor com despesas 

de assistência médica, em decorrência de acidente automobilístico (Id. nº 

7920389 - Pág. 1-2), tenho pela aplicação do art. 3º, III, da Lei n.° 6.194/74, 

no montante de R$ 482,25 (trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e 

um centavos), valor este já deduzido do montante recebido via 

administrativa, conforme documento de Id. nº 5488202 - Pág. 1-6. DO 

DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De acordo com o art. 5o da Lei 

6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta à prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa. A ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo devida a indenização à 

parte autora. Conforme documento acostado na exordial, inclusive Boletim 

de Ocorrência (Id. nº 5488355), restou comprovado o acidente sofrido, 

dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente 

sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade 

da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de acidente 

automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a 

debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um 

tanto delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não 

havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 

da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, 

que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 22136314) 

concluiu que a autora apresenta invalidez parcial permanente (15%) em 

membro inferior esquerdo 70%. Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e 

sequela com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão 

do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta MIE: 70% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 15% D) Valor devido: A x B x C: R$ 1.417,50. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça , os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento; I - do seguro DPVAT em favor da autora na 

importância de R$ 1.417,50 (mil quatrocentos e dezessete reais e 

cinquenta centavos). II – Pagamento de Restituição de Despesas de 

Assistência Médica e Suplementares (DAMS), no montante de R$ 482,25 

(quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (dois mil e 

quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002825-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELI CHARLENI SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA OAB - MT18984-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002825-47.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIELI CHARLENI SCHMIDT REQUERIDO: UNIMED NORTE 

DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos... 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por MARIELI 

CHARLENI SCHMIDT em desfavor de UNIMED NORTE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Em face do que 

consta à Id. nº 21058035, em as partes comunicam a realização de acordo 

pondo fim ao processo. DESSA FORMA, HOMOLOGO O ACORDO POR 

SENTENÇA, nos termos do art. 200, do NCPC, para que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos, em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA 

na forma do art. 487, III, “b” do NCPC. Honorários advocatícios e custas 

processuais na forma convencionada. Decorrido o prazo, e não havendo 

manifestação das partes, certifique-se e arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008328-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA ROSA NUNES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARTE proposta por MARIA ROSA NUNUES DA COSTA, 

qualificado nos autos em face de BANCO OLÉ CONSIGNADO, também 

qualificado, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte: Afirma que, a 

requerente é pessoa idosa (60 anos), tendo como única e exclusiva fonte 

de renda a pensão por morte de seu cônjuge, que recebe do Estado de 

Mato Grosso na condição de viúva. Na qualidade de pensionista, a 

requerente recebe seu benefício mensalmente em conta corrente, sem 

que o Estado emita contra recibo (holerite) com o memorial descritivo de 

seu crédito e respectivos descontos. Necessitando para tanto, acessar 

ao sistema de consulta online de contracheque, do qual não possuía 

acesso. Todavia, no mês de ABRIL do corrente ano de 2018, notou que o 

valor líquido de seu subsídio sofreu brusca diminuição sem qualquer 

explicação plausível, a requerente procurou pela SEGES - Secretaria de 

Estado de Gestão, efetuou seu cadastro junto ao portal eletrônico para 

emissão de seu contracheque. De posse dos dados necessários para 

acesso ao sistema, a requerente com auxílio de sua filha, emitiu seu 

contracheque dos mês de agosto/2018, quando então identificou que 

estavam sendo descontados em seu subsídio (consignado em folha) 

valores relativos a suposto cartão de crédito. Irresignada, pesquisou os 

contracheques dos meses anteriores, oportunidade em que notou que os 

descontos indevidos iniciou em MARÇO/2018. Como visto, somados os 

descontos ilegais consignado em folha de pagamento já realizados, 

totalizam R$ 2.404,02 (dois mil e quatrocentos e quatro reais e dois 

centavos). Ao final requer seja a requerida compelida a apresentar os 

documentos que deram origem ao desconto em questão, requer seja 

deferida a liminar para que a requerida abstenha-se de proceder com o 

desconto, requer seja ressarcida em dobro as parcelas descontadas de 

forma indevida da requerente, requer seja a requerida condenada a 

indenizar a requerente no aporte de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Recebi 

a peça inicial deferi a tutela conforme requerido pela autora, determinei 

ainda a citação da requerida. Devidamente citada a requerida 

tempestivamente protocolizou sua peça de defesa. Aduz a requerida que, 

a autora realizou o desbloqueio do cartão de crédito, utilizou em compras e 

realizou alguns pagamentos, neste tempo afirma que a autora tem total 

ciência do produto contratado como também sua forma de pagamento. 

Afirma que não há irregularidades ou fraude na contratação, e, que agiu 

no exercício regular do direito. Alega em sede de preliminar que a autora 

não juntou aos autos documentos para sustentar a tese inaugural, sendo 

este ônus da requerente, alega ainda que a autora recebeu em sua conta 

bancaria o valor questionado e dele usufruiu e até pagou algumas contas. 

Ao final requer seja revogado o deferimento da tutela antecipada, seja 

analisado e acolhido a preliminar apontada, sejam todos os pedidos 

julgados improcedentes. Tempestivamente a autora apresentou sua 

impugnação a contestação, impugnando todos os documentos 

apresentados pela requerida. Afirma que foram documentos produzidos 

de forma unilateral e não merecem prosperar. É O RELATÓRIO 

FUNDAMENTO E DECIDO Muito embora as provas se destinem ao 

processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é 

faculdade do juiz analisar a sua suficiência. No entanto Julgo esta ação 

antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à 

formação de meu convencimento. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PROVA 

TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. Não caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte o 

julgamento antecipado da lide se existentes nos autos elementos 

probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do 

julgador.especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao 

deslinde da controvérsia. APELO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - 

Apelação Cível nº 102224/2010 - Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO – J. 23-3-2011) (negritei). A doutrina também soa neste sentido,” in 

verbis”: “Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de 

direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, 

havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a 

respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova 

documental suficiente para formar a convicção do magistrado, 

tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. 

J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 

4º ed., p.464 – negritei). Com essas considerações, sendo as provas 

anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 355, I do CPC Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não 

houver necessidade de produção de outras provas; (negritei) Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais, com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars em que a 

autor pleiteia indenização por danos morais bem como seja declarada a 

inexistência do débito. As argumentações do autor, de que não possui 

dívidas com a ré, merecem ser acolhidas. Em se tratando de alegação 

negativa e de ter sido acionada a ré a defender-se, deveria ter 

apresentado em sua defesa, assim como, na instrução, provas 

inequívocas de que a contratação da dívida foi realizada pela parte autora. 

Ora, em se tratando de uma afirmativa da parte de que não realizou tal 

contratação, caberia à empresa comprovar que sim e mostrar tal situação 

em juízo, olvidando-se, também, que por tratar-se de alegação de cunho 

negativo o ônus lhe cabia. Deixando a ré de apresentar prova contrária à 

alegação, os fatos tornam-se incontroversos, levando à presunção de 

que a dívida é fraudulenta e que concorda com as alegações inaugurais. 

A ré limitou-se alegar, em sua genérica contestação, que danos não 

causou ao autor. Outrossim, ainda que o réu tenha juntado em sua defesa 

telas sistêmicas, não há como concluir se a contratação foi de fato 

realizada pelo autor. O réu não trouxe cópia do contrato devidamente 

assinado pela autora, eventual gravação de áudio do autor, comprovante 

de endereço, documentos pessoais utilizados na contratação ou qualquer 

outro elemento de prova que me pudesse concluir que foi o autor quem de 

fato contratou e utilizou os serviços. DA PRELIMINAR ARGUIDA Rejeito a 

preliminar arguida pela requerida uma vez que o tema em baila encontra-se 

superado, mais precisamente a requerida apenas de ateve a alegar que a 

requerida não fez juntada de documentos comprobatórios, no entanto 

verifico que na alocação da peça inaugural a autora juntou comprovantes 

de que estaria sendo descontado os valores indicados na inicial, juntou 

documentos verossímeis e em consonância com as suas alegações 

iniciais. No entanto diante do acima exposto rejeito a preliminar arguida 

pela requerida. DO NEXO CAUSAL O nexo causal é o vínculo existente 

entre a conduta do agente e o resultado por ela produzido; examinar o 

nexo de causalidade é descobrir quais condutas, positivas ou negativas, 

deram causa ao resultado previsto em lei. Assim, para se dizer que 

alguém causou um determinado fato, faz-se necessário estabelecer a 

ligação entre a sua conduta e o resultado gerado, isto é, verificar se de 

sua ação ou omissão adveio o resultado. Trata-se de pressuposto 

inafastável na seara cível apresenta dois aspectos: físico (material) e 

psíquico (moral). Provado o dano sofrido pela autora e culpa da ré, 

possuem o dever de indenizar, não se cogitando em eximir da 

responsabilidade, o que foi defendido pela reclamada em sua contestação, 

alegando lisura no procedimento de cobrança que levou o autor a procurar 

a justiça. DO DEVER DE INDENIZAR A sociedade estabelece regras que 

visam inibir as condutas prejudiciais às pessoas, em que transgredida a 

norma, deve o prejudicado ser ressarcido. Comprovada a conduta 

negligente dos réus, com reflexos negativos na vida do autor, não há 

como negar-lhe a restituição do dano puramente moral, que está no 

sofrimento, injusto e grave, infligido por aquele ato público, de valor social 

desprimoroso. Em se tratando no direito privado, a indenização cabe à 

parte prejudicada cujo direito fora violado, tendo como respaldo o art. 927 

e seu parágrafo único, do Código Civil vigente, que in verbis: Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de indenizar o 

dano, independentemente da culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 203 de 282



por sua natureza, risco para os direitos de outrem. A nível desse dano é 

feito de forma subjetiva, ainda mais se tratando de situações como no 

caso em comento. Nas sábias palavras de Wladimir Valler, a noção de 

dano está indissoluvelmente relacionado com quem sofreu a lesão. DO 

DANO MORAL A reparação por dano moral decorre da inclusão indevida 

do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, portanto, 

presumido o dano Em conceituada monografia, disserta Wilson Melo da 

Silva a respeito do tema. Leia-se: “Danos morais são lesões sofridas pelo 

sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, em 

contraposição ao econômico. Jamais afetam o patrimônio material, como o 

salienta Demogue. E para que facilmente os reconheçamos, basta que se 

atente, não para o bem sobre que incidiram, mas, sobretudo, para a 

natureza do prejuízo final. Seu elemento característico é a dor, tomado o 

termo em seu sentido amplo, abrangendo tanto os sofrimentos meramente 

físicos quando os morais propriamente ditos. Danos morais, pois, seriam, 

exemplificadamente, os decorrentes das ofensas à honra, ao decoro, à 

paz interior de cada qual, às crenças íntimas, aos sentimentos afetivos de 

qualquer espécie, à liberdade, à vida, à integridade corporal” (O Dano 

Moral e sua Reparação, Rio de Janeiro, Forense, 3a ed., 1997, p.1-2). O 

direito não ordena a reparação de qualquer dor, mas daquela decorrente 

da privação de um bem jurídico, sobre o qual a vítima ou o lesado teria 

reconhecido. É evidente que o mais comum dos homens, diante de tal 

situação, sentir-se-ia humilhado, contrariado e, até mesmo, indignado com 

a violação de seu direito, ao ver-se notificado como devedor de título já 

devidamente pago, com seu nome no SPC e Serasa. Antônio Jeová 

Santos, na sua obra Dano Moral Indenizável, São Paulo, Lejus, 1999, 2a 

ed., p. 56, disserta sobre o tema dizendo que seria escandaloso que 

alguém causasse mal a outrem e não sofresse nenhum tipo de sanção; 

não pagasse pelo dano inferido. Ressalte-se, que a Constituição Federal 

erigiu em cláusula pétrea, sendo hoje expressa, no garantir a 

indenizabilidade da lesão moral (art. 5O, X). DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

O valor pecuniário da indenização a ser fixado deve considerar o grau de 

lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte 

pagadora, a fim de que não resulte inexpressiva para o causador do dano. 

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano 

moral perpetrado contra a parte autora. Certo é que sim, pois o fato do réu 

continuar a procedendo com as cobranças indevidas, e presumivelmente 

negar-se a resolver a situação administrativamente, leva-me a crer com 

certeza que obrou em má-fé e danos fez causar à parte autora, de ordem 

material e emocional, aliás, a propósito: INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA FUNDADA EM SERVIÇOS 

NÃO UTILIZADOS PELO CONSUMIDOR FATURAS EMITIDAS APÓS A 

DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

DANO MORAL CARACTERIZADO – Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP 

- Apelação : APL 01822931720098260100 SP 0182293-17.2009.8.26.0100 

É dever do fornecedor zelar pela veracidade e correção dos débitos que 

registra, devendo adotar todas as medidas cabíveis para evitar a 

ocorrência de cobranças por serviços não utilizados. Dessa forma evita 

constrições indevidas, que acarretam danos desnecessários ao 

consumidor, observando os princípios da segurança e boa-fé que regem 

as relações de consumo. No mesmo sentido, o apontamento indevido em 

órgãos restritivos de crédito, que no caso foi realizado ilegalmente pela 

parte ré em razão de contrato simulado, traz descrédito ao cidadão, além 

de inegável estado de angústia, ocasionando o dano “in re ipsa”. Isto por 

que: Os fornecedores respondem pelos danos causados pela prestação 

dos seus serviços ou produtos defeituosos, ainda quando decorrentes de 

fraude praticada por terceiros, já que assumem em sua atividade 

empresarial o risco do negócio. A negativação do nome do consumidor em 

cadastro de proteção ao crédito, por débito de serviço não contratado e 

objeto de fraude, caracteriza falha do serviço, passível de reparação. O 

dano se dá in re ipsa, ou seja, em virtude do próprio registro. Vejamos a 

lição de Carlos Alberto Bittar: “Havendo dano, produzido injustamente na 

esfera alheia, surge a necessidade de reparação, como imposição natural 

da vida em sociedade e, exatamente, para a sua própria existência e o 

desenvolvimento normal das potencialidades de cada ente personalizado. 

É que investidas ilícitas ou antijurídicas ou circuito de bens ou de valores 

alheios perturbam o fluxo tranquilo das relações sociais, exigindo, em 

contraponto, as reações que o Direito engendra e formula para a 

restauração do equilíbrio rompido”. (Carlos Alberto Bittar) Indubitavelmente, 

a inscrição indevida traz não apenas aborrecimentos, mas angústia, 

insônia, perturbação de seu estado de espírito, e um estado de 

insegurança nas relações contratuais. Rotineiramente, aportam neste juízo 

casos de denúncia de contratações fraudulentas em empresas, 

instituições financeiras e concessionárias de serviço público que, sem o 

devido controle, firmam contratos com falsários e descontos inusitados, 

não autorizados pela parte. No caso em tela, sendo a contratação objeto 

de fraude com os documentos da parte autora, apresentados por outra 

pessoa, não a isenta de culpa, pois agiria, então, com negligência. 

Observando que aqui nestes autos não se trata de lançamento indevido, 

ou seja não estamos diante de inscrição indevida nas famigeradas e 

temidas entidades protetoras de crédito, mas estamos diante de uma 

cobrança indevida, por uma contratação fraudulenta em que a requerida 

não fora capaz de provar que a contratação fora devida. No mais, a 

requerida não juntou como dito alhures contrato assinado, mas se ateve 

apenas em juntar documentos produzidos de forma unilateral bem como 

telas sistêmicas. DOS DANOS MATERIAIS E, neste tempo vislumbro a má 

fé da requerida em proceder com o desconto dos valores dos proventos 

recebidos a título de pensão da requerente, o que autoriza, no entanto, a 

condenação em devolver os valores pelo dobro daqueles valores pagos. 

Entendo pelo deferimento no que tange tal pedido. Pleiteia a autora a 

repetição de indébito em dobro do valor cobrado indevidamente de sua 

conta. O art. 42, do CDC[1], é claro ao dispor que a restituição em dobro é 

devida. Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não 

será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. Como se sabe, a restituição 

de que trata o artigo supracitado deve ser interpretada a favorecer o 

consumidor, que foi cobrado indevidamente e agiu no decorrer do feito 

com boa-fé, sempre buscando a quitação da dívida para solução da 

controvérsia. Com base em tal dispositivo, basta que haja a cobrança fora 

do limite contratado para que o consumidor tenha direito à devolução em 

dobro do excesso. Sobre o ponto, precedente do STJ: PROCESSUAL 

CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - 

ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ - 

IRRELEVÂNCIA - CULPA COMPROVADA. 1. A jurisprudência do STJ tem 

firmado o entendimento de que a devolução em dobro dos valores 

indevidamente cobrados dos usuários de serviços públicos essenciais 

dispensa a prova da existência de má-fé. Precedentes. 2. Hipótese em 

que a culpa da concessionária restou comprovada em processo 

administrativo instaurado pela Comissão de Serviços Públicos de Energia, 

que cancelou o débito e determinou a imediata devolução dos valores 

pagos pelo consumidor. 3. Recurso especial provido. (REsp 964.455/SP, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, 

DJe 21/08/2009) No mais... O puro direito civil já afirma que aquele que 

causar dano a outrem é obrigada a indenizá-lo, a não ser que exclua a 

sua culpa. E em se aquilatando a culpa da ré, há que reparar o dano 

causado, devidamente corrigido. “Ex positis”: Assim, não havendo nada 

mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa 

demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta 

Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para o fim de 

DECLARAR INEXISTENTE o contrato (Cédula de Crédito)Nº 

9f4531f3-5d01-4a2e-a2017-a65b6d74d7df juntado aos autos pelo ID nº 

17988585; CONDENO a ré a proceder a devolução dos valores 

descontados em seu holerite pelo dobro conforme artigo 42, parágrafo 

único do CDC, devidamente acrescidos de juros e correção monetária; 

CONDENO a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no 

montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, 

do STJ[2]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 

362, do STJ[3]), considerando que a relação aqui discutida é 

extracontratual. Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem 

como, honorários advocatícios, esses arbitrados em vinte por cento sobre 

a condenação. Transitada em julgado, intime-se a parte autora para 

querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de 

arquivamento. PUBLIQUE-SE INTIME-SE CUMPRA-SE. Várzea Grande–MT 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] Art. 42. 

Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 
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direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. [2] Os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. [3] A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001370-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001370-18.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

SIMAO FRANCISCO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela 

ré, argumentando existir contradição em relação aos valores 

sucumbenciais fixados. Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver na decisão/sentença embargada qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade a ser sanada. Também são admitidos para correção de 

eventual erro material, conforme preconizado pela doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do julgado. No caso em apreço, o embargante sustenta que, 

ao decidir houve contradição quanto à estipulação dos honorários 

advocatícios sucumbenciais. Entendo que tal alegação não merece 

prosperar, visto se tratar aplicação do art. 85, § 8º, em sendo inestimável 

ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, 

observando o disposto nos incisos do § 2º. Ainda, tenho que foi levado 

em consideração para definição do percentual a ser fixado, o grau de zelo 

do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa e, por fim, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o serviço. Nesse sentido, ainda que fosse provido o 

recurso outrora interposto, entendo que a porcentagem indicada 

desvalorizaria e feriria a dignidade dos serviços prestados pelo Sr. 

Advogado. Portanto, a r. sentença não carrega nenhum vício, vez não 

existir qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. 

Nesse sentido, sendo inapropriados os embargos, de caráter protelatório, 

condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o 

valor atribuído à causa. Assim, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002434-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARI SCARIOT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002434-92.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ARI SCARIOT RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A, SEGURADORA LÍDER 

Vistos... Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela ré, 

argumentando existir omissão quanto à fundamentação dos honorários 

pelo réu, bem como, redução dos honorários periciais. Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão/sentença embargada 

qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Também são 

admitidos para correção de eventual erro material, conforme preconizado 

pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a 

alteração ou modificação do julgado. Em que pese a irresignação da parte 

requerida, entendo que de acordo com o art. 5º da Lei 6.194/74, para que 

haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa, sendo o 

valor de R$ 13.500,00 o teto máximo. No caso concreto, é incontroversa a 

ocorrência do acidente de trânsito e das lesões dele decorrentes, mas 

não a extensão da invalidez da autora. A prova pericial, neste contexto, é 

relevante e necessária para comprovar se das lesões sofridas decorreu 

invalidez permanente e, em caso positivo, se foi total ou parcial (neste 

caso, o segmento corporal atingido), completa ou incompleta (e o grau de 

repercussão: intensa, média, leve ou residual). Nesse sentido, havendo a 

discordância da Seguradora quanto ao valor requerido pelo autor em sua 

inicial, ou seja, o valor de R$ 13.500,00, deve este custear com os valores 

referentes à perícia médica a fim de diagnosticar a lesão e assim 

quantificar o valor a ser pago à parte, vez que incumbe ao réu, existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 

373, II). Em relação ao valor fixado, concernente aos honorários periciais 

no montante de R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, entendo que este 

remunera condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a 

existência ou não da invalidez permanente alegada nos autos. Convém 

destacar, que a realização da perícia em comento é minuciosa e se trata 

de trabalho médico para apurar por meio de exame físico pessoal, com o 

diagnóstico da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade laboral 

dela advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a 

análise dos quesitos e consequentes respostas. Note-se ainda, que no 

que concerne ao valor dos honorários periciais fixados, é cediço que não 

existe no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de 

honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é 

necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto 

a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente 

com o trabalho a ser desempenhado. Dessa forma, vislumbro que o 

montante outrora imposto está condizente com a realidade dos serviços a 

serem prestados pelo perito, cumprindo com a finalidade de remunerar 

com dignidade o trabalho do profissional, sem que acarrete enriquecimento 

ilícito do profissional técnico. Nesse sentido, sendo inapropriados os 

embargos, de caráter protelatório, condeno a ré à multa na forma do art. 

1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o valor atribuído à causa. Assim, 

REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007026-19.2018.8.11.0002
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AVERALDO PEREIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007026-19.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): AVERALDO PEREIRA SANTOS RÉU: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por AVERALDO PEREIRA 

SANTOS em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando incapacidade permanente. Por se medida de direito, requer a 

condenação da seguradora ao pagamento do valor de R$ 13.500,00, 

referente à 100% do valor do seguro, juntando procuração à Id. nº 

14644652- Pág. 1 e demais documentos. Realizada audiência de 

conciliação, esta restou infrutífera conforme termo juntado à Id. nº 

15854533- Pág. 1. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 

15435693 alegando, em preliminar, alteração do polo passivo para 
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Seguradora Líder. No mérito, aduz que inexiste prova da invalidez e seu 

grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de 

quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como 

ausência de boletim de ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimento e 

documentos. A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte autora, à Id. nº 

20339495, nomeei perito, que juntou o laudo à Id. nº 21918299. Intimadas 

as partes para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 

Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de outras 

provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à 

cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente 

de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com redução 

permanente de sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO 

DO DPVAT. De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o 

pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à 

invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o 

valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. 

Da análise do feito, entendo devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, inclusive Boletim de 

Ocorrência (Id. nº 14644642) restou comprovado o acidente sofrido, 

dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente 

sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade 

da incapacidade que acomete a autora e sua origem advinda de acidente 

automobilístico. Todavia, a prova da extensão do dano, ou seja, o grau de 

invalidez do membro lesionado do autor se mostra necessária para 

quantificar o valor da indenização a ser paga. Nesse diapasão, tenho que 

o laudo apresentado é claro em dizer que o autor apresenta incapacidade 

média no membro superior direito. Assim, a lesão apontada guarda 

correlação com a debilidade prevista na Tabela para Cálculo de 

Indenização para Invalidez Permanente anexa à Lei n. 6194/74, que 

consigna os percentuais a serem considerados sobre o valor máximo 

indenizável (até R$13.500,00). Logo, fica estabelecido o nexo causal entre 

o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

O art. 12 da Lei 6.194/74 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando para tal 

órgão administrativo a função em quais hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitár ia,  não representando i legal idade ou 

inconstitucionalidade. Nesse aspecto, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009) II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 21918299) 

concluiu que a parte autora apresenta invalidez residual (25%) em função 

neurológica (100%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter 

definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e sequela 

com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão do grau 

das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte proporção: Lesão 

I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial 

incompleta função neurológica 100% C) Percentual do redutor apurado 

pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 3.375,00. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) 

reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil 

(RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000488-56.2017.8.11.0002 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE). Decorrido o prazo recursal e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016599-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBLER JEANN DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1016599-47.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EXECUTADO: 

EBLER JEANN DOS SANTOS FERREIRA Vistos... Trata-se de EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por DIHOL DISTRIBUIDORA 

HOSPITALAR LTDA. em desfavor de EBLER JEANN DOS SANTOS 

FERREIRA. Em face do que consta à Id. nº 27792693, em as partes 

comunicam a realização de acordo pondo fim ao processo, requerem sua 

homologação e a extinção do feito, HOMOLOGO O ACORDO POR 

SENTENÇA, nos termos do art. 200, do NCPC, para que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos. Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o 

credor como satisfeito, acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO 

EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Tendo em vista que as 

partes desistem do prazo recursal, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000019-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))
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FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000019-73.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por MEIRE OLIVEIRA DA 

CRUZ em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A, alegando que vítima de um acidente de trânsito ocasionando 

invalidez permanente. Por ser medida de direito, requer a condenação da 

ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante total de R$ 

13.500,00, juntando procuração à Id. nº 11270726- Pág. 1 e documentos. 

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo 

de audiência juntado à Id. nº 12892543- Pág. 1. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 3058350, alegando, em preliminar, carência 

de ação pela falta de pedido administrativo, ausência de laudo do IML. No 

mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da 

invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela 

de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos. Da contestação 

manifestou-se o autor à Id. nº 13153357. A fim de quantificar a lesão 

sofrida pela parte autora, nomeei perito à Id. nº 19247114, que juntou o 

respectivo laudo à Id. nº 21831847. Intimadas as partes para falarem 

sobre o laudo, ambas se manifestaram, vindo-me conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou ainda, o pedido 

sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo por devida a indenização à parte autora. Conforme 

documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de Ocorrência (Id. 

11270718- Pág. 1-2), restou comprovado o acidente sofrido, dando conta 

que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse 

aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade 

que acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. 

Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 21831847) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade (75%) em joelho 

direito (25%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente 

e sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à vigência da Lei 

n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 

para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. Estabelece a tabela 

SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada pela perda 

completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á indenização à 

proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o qual se aplica o 

redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na seguinte forma: 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte proporção: Lesão 

I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial 

joelho direito: 25% C) Percentual do redutor apurado pelo perito e de 

acordo com a seguradora diante da ausência de irresignação: 75% D) 

Valor devido: A x B x C: R$ 2.531,25. Com isso, faz jus o autor ao 

recebimento de tal importância referente à lesão sofrida conforme indicado 

no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 

426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à 

correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a 

partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ, conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1000488-56.2017.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE). 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018973-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RANDALL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA OAB - MG192077 

(ADVOGADO(A))

STHEFANIE DE FREITAS FARIA OAB - MG162712 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DE ASSIS CONCI RUSSO OAB - MG112725 
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(ADVOGADO(A))

RENATO CESAR TEIXEIRA OLIVEIRA OAB - MG113193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.T. SILVA SOUZA CONFECCOES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1018973-36.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: RANDALL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA 

EXECUTADO: L.T. SILVA SOUZA CONFECCOES - ME Vistos, etc... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por HANDALL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. em desfavor de L.T. SILVA SOUZA 

CONFECÇÕES ME. Em face do que consta à Id. n° 27823030, em que as 

partes comunicam a realização de acordo, requerem sua homologação e 

suspensão do feito até o cumprimento da obrigação. Dessa forma, 

HOMOLOGO O ACORDO, nos termos do art. 200 do CPC, para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos, em consequência, SUSPENDO A 

TRAMITAÇÃO DO FEITO até o cumprimento do acordo ou manifestação 

das partes, na forma do art. 922 do mesmo códex. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000019-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000019-73.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por MEIRE OLIVEIRA DA 

CRUZ em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A, alegando que vítima de um acidente de trânsito ocasionando 

invalidez permanente. Por ser medida de direito, requer a condenação da 

ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante total de R$ 

13.500,00, juntando procuração à Id. nº 11270726- Pág. 1 e documentos. 

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo 

de audiência juntado à Id. nº 12892543- Pág. 1. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 3058350, alegando, em preliminar, carência 

de ação pela falta de pedido administrativo, ausência de laudo do IML. No 

mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da 

invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela 

de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos. Da contestação 

manifestou-se o autor à Id. nº 13153357. A fim de quantificar a lesão 

sofrida pela parte autora, nomeei perito à Id. nº 19247114, que juntou o 

respectivo laudo à Id. nº 21831847. Intimadas as partes para falarem 

sobre o laudo, ambas se manifestaram, vindo-me conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou ainda, o pedido 

sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo por devida a indenização à parte autora. Conforme 

documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de Ocorrência (Id. 

11270718- Pág. 1-2), restou comprovado o acidente sofrido, dando conta 

que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse 

aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade 

que acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. 

Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 21831847) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade (75%) em joelho 

direito (25%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente 

e sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à vigência da Lei 

n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 

para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. Estabelece a tabela 

SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada pela perda 

completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á indenização à 

proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o qual se aplica o 

redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na seguinte forma: 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte proporção: Lesão 

I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial 

joelho direito: 25% C) Percentual do redutor apurado pelo perito e de 

acordo com a seguradora diante da ausência de irresignação: 75% D) 

Valor devido: A x B x C: R$ 2.531,25. Com isso, faz jus o autor ao 

recebimento de tal importância referente à lesão sofrida conforme indicado 

no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 

426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à 

correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a 

partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ, conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 
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STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1000488-56.2017.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE). 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013654-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CANDELARIO DA SILVA (AUTOR(A))

JORALICE MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

EDEVANIR BARBOSA DA COSTA (AUTOR(A))

VALDECI ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

JOAO TESSARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AS CONTESTAÇÕES NO 

PRAZO DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 10 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010731-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUINTAS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

CINCLAIR SAUL QUINTAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 10 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015132-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGO OLIVEIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WC ENXOVAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 10 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 
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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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005601-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PRANTEL MANGIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BARBIERI FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HOSANA AURORA BARBIERI (HERDEIRO)

ANA ELIAS BARBIERI (HERDEIRO)

FREDERICO BARBIERI (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 10 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: 1005188-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BESSA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 10 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: 1003028-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA MARA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEMIR 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 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS VÁRZEA GRANDE, 10 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 
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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: 1005201-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. B. H. (AUTOR(A))

D. V. D. N. (AUTOR(A))

LUSINEIDE BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

EVANDRO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES OAB - MT16282/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-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. 

1005201-06.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 27.778,72 ESPÉCIE: 

[Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: LUSINEIDE BARBOSA DA SILVA Endereço: RUA MARIA GOMES DE 

AZEVEDO, 03, casa 03 (LOT S SIMÃO), SÃO SIMÃO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78145-800 Nome: EVANDRO DO NASCIMENTO Endereço: RUA 

MARIA GOMES DE AZEVEDO, 03, casa 03 (LOT S SIMÃO), SÃO SIMÃO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-800 Nome: DUAN VINICIUS DO 

NASCIMENTO Endereço: RUA MARIA GOMES DE AZEVEDO, 03, casa 03 

(LOT S SIMÃO), SÃO SIMÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-800 

Nome: JOAO VITHOR BARBOSA HOLDER Endereço: RUA MARIA GOMES 

DE AZEVEDO, 03, casa 03 (LOT S SIMÃO), SÃO SIMÃO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78145-800 POLO PASSIVO: Nome: AVIANCA 

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUÍS, 7059, - DE 6697 A 7001 - LADO 

ÍMPAR, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04627-005 Nome: 

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 43, loja 55, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-100 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO dos 

autores, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestarem sobre a 

correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 10 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: 1018264-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS BOAVENTURA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 

1018264-98.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: GERSON LUIS BOAVENTURA 

SILVA Endereço: RUA DEZESSETE, 17, NOVA ESPERANÇA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78156-108 POLO PASSIVO: Nome: OI S/A Endereço: 

AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 3417, - DE 2504 A 3096 - LADO PAR, centro, 

SINOP - MT - CEP: 78550-029 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do 

autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a 

correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 10 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270383 Nr: 10454-70.2011.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN MARIN SCHAWERTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8.085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:RJ 86.235

 intimo a parte autora para manifestar- se no prazo de 05 dias, sob pena 

de devolução dos autos ao arquivo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 99752 Nr: 9230-73.2006.811.0002

 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: CLOVIS GADENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ITIQUIRA LTDA, WAGNER 

APARECIDO CLEMENTI, CLIBAS CLEMENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197042/SP, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:MT 

8.617

 Tendo em vista que, o perito apresentou a proposta de honorários 

periciais, intimem-se as partes para querendo manifestarem-se no prazo 

comum de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218745 Nr: 14174-50.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS STRIDER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE-SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA A. G. SABER - 

OAB:5692, GISELE SILVA NASCIMENTO - OAB:11740 - mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilmar de Arruda Campos - 

OAB:8.195-A/MT, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT, RICARDO JOAO 

ZANATA - OAB:8.360/MT

 intimo a parte autora para manifestar-se no prazo de 05 dis sob pena de 

devolução dos autos ao arquivo.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007143-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILEIDE DE MATOS CORREA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT (REU)

NELSON RAMOS DE SOUZA (REU)

Outros Interessados:

Francisca Souza de Oliveira (CONFINANTES)

Thais Silva Queiroz (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007143-44.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JUSCILEIDE DE MATOS CORREA SANTOS RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL 

DE VARZEA GRANDE MT, NELSON RAMOS DE SOUZA Vistos, Juscileide 

de Matos Correa Santos intentou a presente ação de usucapião em 

desfavor de Nelson Ramos de Souza, aduzindo, em suma, que é 

possuidora há mais de 20 (vinte) anos do imóvel urbano situado à Rua 18 

de Março, n. 09 quadra 42, bairro Nova Ipê, nesta cidade, matriculado sob 

o n. 27.443 no Cartório do 1º tabelionato e Registro de Imóveis de Várzea 

Grande-MT. Destaca que o imóvel foi adquirido na constância de seu 

casamento e após o divórcio ficou definido que o referido imóvel ficaria de 

fato com a autora, como assim ocorreu. Afirma que a posse sempre foi de 

maneira contínua, mansa, pacífica e ininterrupta, sem oposição do seu 

ex-marido ou qualquer outra pessoa, e, assim, requer a declaração do 

domínio sobre o imóvel usucapiendo. Juntou documentos (Ids. 9913145, 

9913148, 9913180, 9913353, 9913333, 9913193, 9913188, 9913201, 

9913272 e 9913292). Determinada a emenda da inicial (id. 9918289) para 

que fossem apresentados planta e memorial descritivo, a parte autora 

informou não possuir condições financeiras para contratar profissional 

habilitado para a elaboração dos aludidos documentos, razão pela qual foi 

nomeado perito do juízo para sua confecção (id. 10405030), o qual juntou 

seu laudo no id. 12248710. Em seguida consta despacho inicial no id. 

12321716. Manifestação da Fazenda Pública Federal e Estadual nos Ids. 

15972727 e 16436916 respectivamente, informando não possuir interesse 

na presente lide. A Fazenda Municipal apesar de devidamente intimada (Id. 

1670868), nada manifestou. O requerido não foi localizado para ser citado, 

motivo pelo qual foi citado via edital e nomeado curador especial, que 

apresentou contestação por negativa geral (Id. 16618668). A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no Id. 19533402. As confinantes 

foram devidamente citadas (Ids. 15450588 e 20255165), porém 

quedaram-se inertes. Na decisão de Id. 23172937 o feito foi saneado, 

fixado os pontos controvertidos e designada audiência de instrução. 

Audiência de instrução realizada no Id. 25297471, oportunidade em que 

foram inquiridas 02 (duas) testemunhas arroladas pela parte autora. Na 

ocasião as partes apresentaram alegações finais remissivas às provas 

dos autos e o processo permaneceu concluso para prolação de sentença. 

É o relato. Fundamento e decido. Da usucapião Pois bem, a Usucapião 

Extraordinária Urbana está positivada no art. 1.238, do Código Civil, com a 

seguinte redação: “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem 

oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo 

reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a 

sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo.” Para a procedência do pedido é necessário à coexistência dos 

seguintes requisitos que a informam: a) exercício ininterrupto e sem 

oposição da posse da área pelo prazo mínimo de dez (10) anos; b) 

ausência de justo título e boa-fé; e, c) que este bem seja destinado à 

moradia do possuidor ou à sua família. Segundo preleciona o civilista 

Washington de Barros Monteiro, in verbis: "tais requisitos são 

indispensáveis, cumprindo assim ao autor, que pretenda reconhecimento 

da usucapião, demonstrar que sua posse sobre o imóvel, exercida com 

animus domini, durante o prazo legal, nunca foi interrompida, nem sofreu 

oposição ou contestação de quem quer que seja"[1] Sendo assim, o que 

basta é o exercício pleno da posse pelo período determinado pela lei e a 

destinação do bem. Do exercício da posse pelo prazo de 10 anos Pelo que 

observo da controvérsia da lide, este ponto se mostra de singela solução. 

Afinal, ficou evidenciado que a parte autora encontra-se no imóvel 

usucapiendo há mais de 10 anos. Com efeito, a produção de prova 

testemunhal contida nos autos, realizada em audiência de instrução, deixa 

evidente o exercício contínuo e pacífico da posse pela parte autora. A 

testemunha Francisca Souza de Oliveira afirmou que mora no local desde 

o ano de 1994 e que a autora se mudou para o imóvel aproximadamente 

no ano de 1995. Relatou que a autora realizou melhorias na residência, e 

reside no local com sua família. Além disso, afirmou que a posse da autora 

sempre foi mansa e pacífica. A testemunha Ruthe Leal dos Anjos disse 

que mora nas proximidades há aproximadamente 23 anos e que quando 

se mudou a autora já residia no imóvel. Afirmou também que a autora ficou 

fora do imóvel por um período, mas que há mais de 10 (dez) anos retornou 

e mora na propriedade. Por fim, assegurou que a posse da autora sempre 

foi mansa e pacífica. Somem-se a esses depoimentos, os documentos 

colacionados na inicial que indicam a utilização de energia elétrica no local 

pela parte autora desde o ano de 2005 (Id. 9913292). Ou seja, tem-se 

fonte documental e testemunhal atestando o exercício da posse, com os 

atributos jurídicos da usucapião, no mínimo há mais de 10 (dez) anos, 

considerando-se os prazos estipulados pelos artigos 1.238, parágrafo 

único e artigo 1.242, caput, do Código Civil, aliado ao fato de que a posse 

sempre foi mansa e pacífica, sem oposição da parte requerida, estando, 

ainda, sendo ocupada pela parte autora. É de se considerar, também, que 

os confinantes e eventuais terceiros interessados, foram regularmente 

intimados e nada se opuseram quanto aos limites indicados na exordial 

para o reconhecimento da usucapião. Da destinação do bem Acerca 

desse requisito, é imperioso registrar que o ilustre professor Miguel Reale 

denomina de posse-trabalho essa espécie de usucapião, reduzindo o 

prazo para dez (10) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a 

sua moradia habitual, ou nela tenha realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo. Da analise dos autos concluo, também, que a parte autora 

constituiu sua moradia na área sub judice, que abrigou, ainda, seus 

familiares, não pairando qualquer dúvida sobre este ponto, e tal fato urge 

da prova oral e das imagens constante no laudo de Id. 12248710. 

Efetivamente, a corroborar, colho os seguintes arestos: “AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, COM PRAZO REDUZIDO. ART. 1.238, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. POSSE-TRABALHO. DÚVIDAS 

SOBRE A ORIGEM DO IMÓVEL. TERRA DEVOLUTA. ÔNUS DA PROVA. 

DÚVIDAS QUE SE RESOLVEM EM FAVOR DE QUEM EXERCE 
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POSSE-TRABALHO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. APELO PROVIDO. Ainda que consabido 

ser inviável a usucapião de bens públicos, é antiga a orientação 

jurisprudencial no sentido de que cabe ao ente público a demonstração de 

que o imóvel usucapiendo configura terra devoluta. Permanecendo 

dúvidas sobre a origem do imóvel, se público ou não, a dúvida deve ser 

resolvida em favor de quem efetivamente explora o imóvel, tornando-o 

produtivo e com isso fazendo com o que o mesmo cumpra sua função 

social. Restando comprovado que o autor exerce posse própria e pessoal, 

cultivando o imóvel há mais de quinze anos e residindo em imóvel situado 

ao lado, de propriedade da família, deve-se reconhecer sua propriedade 

sobre o imóvel, com base no art. 1.238, parágrafo único, do Código 

Civil.”[2] . “APELAÇÃO - USUCAPIÃO - PREENCHIMENTOS DOS 

REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - POSSE HÁ MAIS DE 20 

ANOS - CONTÍNUA - SEM OPOSIÇÃO - ANIMUS DOMINE - SENTENÇA 

CONFIRMADA - RECURSO IMPROVIDO. Decorrido o lapso temporal 

necessário e sendo esta exteriorizada de forma mansa e pacífica é de ser 

reconhecida a usucapião.”[3] Portanto, tenho como cumprido o arquétipo 

do parágrafo único, do art. 1.238, do Código Civil, razão porque hei por 

bem acolher a súplica da autora deduzida na petição inicial. Posto isso, 

julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por usucapião 

extraordinária urbana do lote 09, da quadra 42, situado à Rua 18 de 

Março, do Loteamento Residencial Nova Ipê, nesta cidade, matriculado sob 

o n. 27.443 no Cartório do 1º tabelionato e Registro de Imóveis de Várzea 

Grande-MT, cujas dimensões encontram-se devidamente transcritas na 

planta e memorial descritivo (Id. 12248710), em favor da parte requerente 

Juscileide de Matos Correa Santos, razão porque resolvo o mérito, nos 

termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza da 

causa, o tempo de tramitação e o zelo do profissional (CPC - § 8º, art. 85), 

cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que 

sua defesa foi patrocinada pela Defensoria Pública. Por fim, expeça-se 

certidão em favor do perito nomeado nos autos, conforme Id. 10405030. 

Transitada em julgado, expeça-se o mandado para o respectivo Cartório 

de Registro para proceder com o registro imobiliário, encaminhando cópia 

da sentença e do documento do Id. 12248710. Após, arquive-se com as 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] in "Curso de Direito Civil", 3º vol., 10ª ed., p. 127. [2] 

TJRS, Apelação Cível Nº 70032536419, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

30/08/2011. [3] TJMT, Ap, 64704/2008, DESA. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 03/06/2009, Data da 

publicação no DJE 18/06/2009.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008049-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA GRAMADO SANTOS (EXECUTADO)

DOUGLAS LEONARDO DE ALMEIDA DIAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a executada para que aporte, no prazo de 

05(cinco) dias, os dados da instituição bancária (nome e nº do banco), 

agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a 

transferência dos valores deverá se operar, tudo nos termos da 

decisão/sentença retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010283-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL ISIDORO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS TELES OAB - MT25283/O (ADVOGADO(A))

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVANIR SALUSTIANO GOUVEIA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010283-18.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

NOEL ISIDORO DE ARAUJO REU: VALDEVANIR SALUSTIANO GOUVEIA 

Vistos. Redesignada a audiência de justificação prévia para o dia 

11/02/2020 observo que não foi possível proceder com a citação e 

intimação do requerido, ante a ausência de recolhimento de custas 

referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça. Assim, suspendo a 

audiência designada nos autos e determino que a parte autora promova o 

recolhimento dos valores necessários para a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo legal. Oportunamente, voltem-me os autos conclusos 

para eventual redesignação da audiência de justificação prévia. Intime-se 

a parte autora. Expeça-se o necessário. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019382-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDALMIR SOARES MAIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL MORADOR DESCONHECIDO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019382-12.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

IDALMIR SOARES MAIA REU: ATUAL MORADOR DESCONHECIDO Vistos. 

À vista dos autos, verifico que a parte autora descuidou de indicar no polo 

passivo da ação o nome e a qualificação do(s) pretenso(s) invasor(es) do 

imóvel em questão, limitando-se a declarar que houve a ocupação do 

imóvel por “atual morador desconhecido”. Ora, o inciso II do art. 319 do 

CPC, exige, como requisito da petição inicial, a indicação do nome, 

prenome, estado civil, profissão, n°. de CPF, endereço eletrônico, domicílio 

e residência, tanto do autor quanto do réu. Outrossim, não obstante se 

admita, em demandas de natureza possessória, a relativização do 

dispositivo citado, isto é, em situações que resultem em dificuldade de 

nominação e qualificação de todos os invasores, em razão da 

precariedade do esbulho ou em caso de invasão coletiva, tal qual dispõe o 

art. 554, §§ 1º e 2º, do CPC, verifico que esse não é o caso dos autos, 

mostrando-se necessária, a individualização do(s) requerido(s), ainda que 

inviável a atribuição da qualificação completa. A propósito, merece 

destaque a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in 

verbis: “Nome e qualificação das partes. A individualização das partes é 

necessária na petição inicial, entre outras coisas, para que a sentença 

possa obrigar pessoas certas. Quando não for possível a menção da 

qualificação completa das partes, é suficiente que se as individue. É 

comum, em ações possessórias, não ser viável a perfeita qualificação 

do(s) réu(s). Sendo possível a individuação, ainda que incompleta a 

qualificação, o requisito estará preenchido.”[1] Desta feita, considerando 

que a(s) pessoa(s) contra quem se move a presente ação são 

possivelmente determináveis, oportunizo à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias a fim de que promova a emenda da petição inicial, 

individualizando, tanto quanto possível, a(s) parte(s) requerida(s), ou 

justificando a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Código de Processo Civil Comentado 

e Legislação Extravagante, 7ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 671 

apud acórdão do TJRS, AP nº 70015149420, Comarca de Santo Antônio 

da Patrulha, Rel. José Aquino Flôres de Camargo, j. 24/05/2006

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010800-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIANLUCCA BRELAZ MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 213 de 282



Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010800-57.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

GIANLUCCA BRELAZ MACEDO REU: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos. Defiro o processamento da 

reconvenção, razão pela qual determino que a Secretaria promova as 

devidas anotações junto ao PJE. Fica a parte autora intimada, na pessoa 

de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis (art. 343, § 1º, do CPC). Oportunamente, venham-me conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019161-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR DE MATOS LOPES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência 

do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo 

portal do TJMT (www.tjmt.jus.br), devendo comprovar tal providência nos 

presentes autos. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003652-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGOS ARRUDA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003652-24.2020.8.11.0002. Vistos, 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Outrossim, DEFIRO a 

prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 do 

Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. Da Inversão 

do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar o motivo pelo qual 

seu nome encontra-se inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Deste 

modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, 

em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova. A despeito da manifestação 

expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 15/04/2020 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. 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 específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] “Art. 1.775. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou 

tribunal, os procedimentos judiciais: I – em que figure como parte ou 

interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 

(...)”.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002601-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZINEY NASCIMENTO COUTINHO (REQUERIDO)

PATRICIA CARVALHO GAZETA COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002601-75.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I REQUERIDO: PATRICIA 

CARVALHO GAZETA COUTINHO, ZINEY NASCIMENTO COUTINHO Vistos, 

Em que pese à manifestação expressa da parte autora no desinteresse 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 16h00 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014760-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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SANTANA RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

ALLINE AMARAL MOTA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014760-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

SANTANA RODRIGUES DE CAMPOS, ALLINE AMARAL MOTA DE CAMPOS 

REQUERIDO: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA 

GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos. 

Designada audiência de conciliação no Id. 26891443, a parte requerida 

não foi citada, conforme AR de Id. 28465991, motivo pelo qual a parte 

autora pugnou pela nova tentativa de citação no Id. 28824484. Pois bem, 

considerando o acima consignado e diante da proximidade da data já 

designada para realização do ato conciliatório, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 15/04/2020, às 15h00 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida, via carta precatória, no 

endereço informado no Id. 28824484. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018873-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KALT SYSTEM IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG CENTER ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a parte autora descurou de juntar a guia correlata ao pagamento 

informado no ID 28772741, impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

a parte em referência para que regularize a questão apontada, juntado a 

respectiva guia. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015477-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERCI MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAAD UNTAR (REU)

ABDALA UNTAR (REU)

ZARIFE UNTAR (REU)

MUSSE UNTAR (REU)

IUNES UNTAR (REU)

JAFAR UNTAR (REU)

JOANA UNTAR (REU)

ALE UNTAR (REU)

NASSER UNTAR PEREIRA PINTO (REU)

ZAINE UNTAR ZARDETTE (REU)

Outros Interessados:

ANTÔNIO TORQUATO DA COSTA FILHO (Lote 91 - Mapa Prefeitura ) 

(CONFINANTES)

ABDALA UNTAR (Lote 97 - Mapa Prefeitura) (CONFINANTES)

CENTRO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS (CONFINANTES)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos (aportando a guia 

juntamente com o seu correspondente comprovante de pagamento).

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007008-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HIMEP COM DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007008-32.2017.8.11.0002 

AUTOR: HIMEP COM DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - EPP RÉU: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos, etc. Em decorrência da Portaria nº 

659/2017-PRES, que considerou como ponto facultativo o dia 1°/11/2017 

(quarta-feira) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

redesigno a audiência constante nos autos para o dia 07/02/2018, às 15h 

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. Fica a parte requerida intimada 

por meio do seu advogado devidamente constituído nos autos. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007008-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HIMEP COM DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a requerida para que aporte, no prazo de 

05(cinco) dias, os dados da instituição bancária (nome e nº do banco), 

agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a 

transferência dos valores deverá se operar, nos termos da sentença de Id 

15249224. Por oportuno, registro que para levantamento de valores em 

conta cuja titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a procuração 

deverá conter poderes específicos para tal, nos termos do art. 105 do 

CPC. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391340 Nr: 6115-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS 

LTDA, CLEIDE ROSANGELA HETZEL, JOANYR JOSÉ AGOSTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGL TRANSPORTES GUINDASTES E 

LOCAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO NUNES 

RONDÃO FILHO - OAB:8789/MS

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em face de ambas as partes. De conseguinte, julgo extinto o processo, na 

forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e 
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sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da exequente 

para levantamento da quantia depositada nos autos às fls. 219 e 246v, 

bem como expeça-se alvará em favor da executada para levantamento do 

valor depositado à fl. 248. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo.Às providências necessárias. P. I. 

Cumpra-se.Várzea Grande – MT, 06 de fevereiro de 2020.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 547854 Nr: 13976-61.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO NUNES RONDÃO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K MARTINS EMPREENDIMENTOS E 

INVESTIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO NUNES RONDÃO 

FILHO - OAB:8789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido retro, razão pela qual determino a expedição de alvará em 

favor do exequente para levantamento do valor depositado em juízo pelo 

executado à fl. 33v.

Outrossim, sem prejuízo do acima determinado, venha a parte executada, 

em 15 (quinze) dias, realizar o pagamento do valor remanescente do 

débito devidamente atualizado, sob as penalidades legais.

 Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se 

a parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para 

o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 06 de fevereiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272856 Nr: 14904-56.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO LUCAS, MURILO DE SANTANA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/ 9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JABER CLEDSON DA SILVA - OAB:OAB/MS 9720, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356 MT, JOSEMAR 

HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - OAB:8578, LUIZ ESTEVAO TORQUATO 

DA SILVA - OAB:1760/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001799-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

HELDER GUIMARAES MARIANO OAB - MS18941 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA BARBARA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNI JOSE AMORIM OAB - RS25200 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001799-48.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA EXECUTADO: CONSORCIO CONSTRUTOR 

CR ALMEIDA - SANTA BARBARA Vistos. Trata-se de ação de execução 

de título extrajudicial promovido por WIDAL & MARCHIORETTO LTDA. em 

desfavor de CONSORCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA 

BARBARA, todos devidamente qualificados nos autos. As partes 

celebraram acordo, requerendo a sua homologação com a consequente 

suspensão do feito (id. 27362243). Após os autos vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo celebrado pelas 

partes, vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes, uma vez que assinados pelas 

partes. Assim, HOMOLOGO o acordo formulado de id. 26055756para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso 

do presente processo até o seu integral cumprimento (08/03/2020), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo convencionado, venha à parte exequente manifestar-se nos autos 

quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu silêncio como 

concordância tácita ao adimplemento da dívida. Após, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009347-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSYOKI-TRANSPORTES YOKI LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BLUMENTHAL PARDELL OAB - SP357323 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA CRISTINA ALTERIO FALAVIGNA OAB - SP242584-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009347-27.2018.8.11.0002. Vistos. 

Pedromar Transportes Ltda. ajuizou a presente “ação ordinária de 

cobrança - estadia” em desfavor de Transyoki – Transportes Yoki Ltda., 

argumentando que foi contratada pela requerida para realizar o transporte 

de diversas cargas de sua propriedade, entretanto, afirma ter sofrido 

diversos prejuízos materiais em decorrência do pagamento da estadia pelo 

atraso excessivo no descarregamento dos caminhões, cujo tempo parado 

superou a tolerância prevista em legislação própria. Assim, requer o 

julgamento procedente da demanda para condenar a requerida a ressarcir 

a requerente no valor de R$ 71.545,87(setenta e um mil, quinhentos e 

quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), resultante do 

pagamento de estadia acumulada, pelo período superior ao que a 

legislação tolera, em que os veículos estiveram paralisados nos pátios da 

Requerida, aguardando carga/descarga, nos termos do Art. 11, 5º, da Lei 

nº 11.442/2007, e Art. 15, da Lei nº. 13.103/15. Juntou documentos de ids. 

15924859 a 15925780. Audiência de conciliação realizada conforme termo 

de id. 16974784. A parte requerida apresentou contestação no id. 

17675434, acompanhada de documentos de ids. 17675436 a 17675691, 

alegando preliminarmente exceção por foro de eleição, aduzindo que as 

partes firmaram contrato de prestação de serviço, o qual elegeu o foro da 

comarca de São Paulo/SP para dirimir qualquer litígio dele corrente. Ainda, 

afirmou que há anos mantém vínculo de prestação de serviços de 

transporte com a autora, inclusive tendo formalizado contrato no ano de 

2013, estabelecendo as regras e forma de prestação desse serviço, cuja 

relação se desenvolveu normalmente durante vários anos e apenas no 

ano de 2018 a autora decidiu reclamar estadias, o que considera indevido, 

uma vez que competia exclusivamente à autora organizar seu cronograma 

de retirada dos produtos neste Estado para entrega no Estado de 

Pernambuco. Ressaltou que a autora tem pleno conhecimento dos horários 

de recebimentos de carga da requerida, bem como que a autora não se 

desincumbiu do seu dever legal de notificar a ré acerca da norma prevista 
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no art. 11 da Lei 11.442/2001, motivo pelo qual requereu a improcedência 

da demanda. Impugnação à contestação no id. 19436740. As partes 

manifestaram seu interesse na produção de novas provas nos ids. 

19598116 e 19806996. Em seguida, a parte requerida manifestou-se 

acerca dos documentos apresentado pela autora em sede de impugnação 

(id. 24760188). É a síntese do necessário. Decido. De entrada cumpre 

analisar a reiterada alegação de intempestividade da contestação, 

formulada pela parte autora nos ids. 19430869 e 22388017, onde esta 

afirma que o início do prazo é a data da audiência de conciliação, nos 

exatos termos do art. 335, I do CPC. De fato dispõe o art. 335, I do CPC 

que o termo inicial para oferecer contestação será a data “da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição”. Ao passo que o art. 224 do CPC ressalta que “salvo 

disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do 

começo e incluindo o dia do vencimento”. Com efeito, em que pese tenha o 

douto advogado da parte autora alegado que a assertiva “salvo 

disposição em contrário” constante do art. 224 aplica-se ao inserto no 

inciso I do art. 335, de forma que a contagem do prazo teria como data 

inicial aquela em que se realiza a audiência de conciliação, tenho que tal 

entendimento vai de encontro ao princípio da razoabilidade, cujo 

acolhimento acarretaria em patente decisão teratológica. Acerca da 

interpretação dos prazos processuais, me filio ao entendimento adotado 

pelo ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, segundo o qual “em se tratando 

de prazos, o intérprete, sempre que possível, deve orientar-se pela 

exegese mais liberal, atento às tendências do processo civil 

contemporâneo - calcado nos princípios da efetividade e da 

instrumentalidade - e à advertência da doutrina de que as sutilezas da lei 

nunca devem servir para impedir o exercício de um direito"[1]. Evidente 

que o termo inicial para apresentação da contestação no presente caso é 

a data da audiência de conciliação, a qual ocorreu em 10/12/2018 (id. 

16974784), não obstante, considerando o disposto no art. 224 do CPC, 

exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento, de modo que a 

contagem tem início no dia útil seguinte, qual seja 11/12/2018, tendo sido 

suspensos os prazos processuais a partir do dia 20/12/2018 até o dia 

20/01/2019, em razão do recesso forense, quando então findou-se no dia 

30/01/2019, data esta em que a parte requerida apresentou contestação 

nos autos (id. 17675434). Assim sendo, tempestiva a contestação 

apresentada pela parte requerida, conforme já certificado no id. 21418698. 

Pois bem. Analisando os autos, tenho que assiste razão a parte requerida, 

uma vez que as hipóteses enumeradas no art. 53, do CPC, tratam de 

competência territorial, portanto, relativa, podendo ser derrogada por 

convenção das partes. Com efeito, dispõe os arts. 62 e 63, § 1º, do 

Código de Processo Civil textualmente, in verbis: Art. 62. A competência 

determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável 

por convenção das partes. Art. 63. As partes podem modificar a 

competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será 

proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1º A eleição de foro só 

produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir 

expressamente a determinado negócio jurídico. In casu, verifico que a 

presente demanda busca receber valores decorrentes do suposto 

excesso de estadia quando do transporte de cargas efetuado pela autora 

para a requerida. A requerida apresentou Contrato de Prestação de 

Serviços de Transporte e Outras Avenças no id. 17675691 em que as 

partes acordaram “a prestação de serviços de transporte rodoviário de 

carga seca” em 02.05.2013, restando consignada cláusula de eleição de 

foro no item 16.1, em que as partes elegeram a comarca de São Paulo/SP 

para dirimir as questões decorrentes do contrato. Diante disso, verifico 

que a eleição do foro pelas partes é plenamente válida, ao amparo do art. 

63, do Código de Processo Civil e da Súmula N.º 335, do excelso Supremo 

Tribunal Federal que pontifica: “É válida a cláusula de eleição do foro para 

os processos oriundos do contrato”. Sobre mais, destaco que o 

instrumento em questão foi livremente pactuado entre as empresas, logo, 

não há motivo para desconsiderar a estipulação. Outrossim, não há nos 

autos nenhum indício de abusividade da referida cláusula ou que a eleição 

do foro tenha gerado qualquer desigualdade entre as partes. Ainda, em 

que pese a autora alegar que o contrato está vencido, verifico da cláusula 

4.1 que “após o período de 2 (dois) anos, em caso de não manifestação 

das partes, o contrato será renovado por prazo indeterminado”, o que 

está evidente nos autos, uma vez que a autora requer a cobrança de 

encargos por serviço prestado à requerida no ano de 2018. Ressalto que 

a suposta denúncia do contrato datada de 24.08.2018 não é suficiente 

para demonstrar a alegada resilição, o que justificaria a interposição da 

demanda nesta comarca, uma vez que desacompanhada de assinatura de 

qualquer das partes, conforme bem se infere do id. 19499569. Sendo 

assim, impõe-se o acolhimento da preliminar de incompetência e 

consequentemente remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São 

Paulo/SP, em virtude da eleição de foro existente no contrato firmado entre 

as partes. Posto isso, acolho a preliminar de incompetência suscitada pela 

requerida e declino a competência para o processamento e julgamento do 

feito ao Juízo da Comarca São Paulo/SP, devendo os autos serem 

encaminhados ao referido Juízo, com vista à redistribuição para uma das 

Varas Cíveis, a que cabe conhecer e processar a espécie. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] STJ, 4ª Turma, REsp 11.834/PB, rel. 

min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 17/12/1991, DJ 30/3/1992.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001869-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA INES DOS REIS AVILA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA OAB - MT9430-O 

(ADVOGADO(A))

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE OLIVEIRA SANDOVAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE OAB - MT23290/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001869-31.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: 

JUREMA INES DOS REIS AVILA MARTINS EXECUTADO: GUILHERME DE 

OLIVEIRA SANDOVAL Vistos, Trata-se de cumprimento de acordo 

homologado judicialmente por meio do qual o executado se comprometeu a 

transferir a motocicleta marca/modelo: JTA/SUZUKI/ EM 125 YES, ano 

fab./mod.: 2008/2009, cor: Preta, Placa NPK 4540, Chassi 

9CDNF41LJ9M283198, Renavam 00169540030, - ano fabricação 

2008/2009 para o nome do atual proprietário do veículo, cujos dados 

seriam fornecidos à exequente no prazo de 05 dias a fim de viabilizar o 

preenchimento da Autorização para Transferência de Propriedade do 

Veículo (id. 20417860). O executado, intimado pessoalmente, manteve-se 

silente (id. 25541337). Diante dessa contumácia, a exequente pugnou para 

que seja oficiado ao DETRAN/MT a fim de que promova a transferência do 

veículo em questão para o nome do executado. Pois bem, reza da seguinte 

forma o art. 536, § 1º, do CPC: Art. 536. No cumprimento de sentença que 

reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica 

ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 

medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º Para atender ao 

disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a 

imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e 

coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, 

podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Da dicção 

do dispositivo de lei urge que ao juiz é possível adotar medida suficiente à 

efetivação da tutela jurisdicional, elencando rol exemplificativo de algumas 

delas. Em outras palavras, não cumprindo a parte demandada a obrigação 

lhe imposta, pode a juiz suprir sua omissão/inércia adotando as medidas 

necessárias. Sobre o tema descreve com maestria os doutrinadores Luiz 

Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “2. Poder 

Executivo e Medidas Necessárias: O art. 536, §º, CPC, rompe com o 

dogma da tipicidade dos meios destinados ao cumprimento das decisões 

judiciais. Mostrando-se a multa coercitiva inidônea para vencer a 

resistência do demandado e, assim, dar tutela ao direito da parte, pode o 

juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar quaisquer outras 

medidas necessárias para a obtenção da tutela específica, ainda que 

mediante um resultado prático equivalente. O rol não é taxativo, podendo a 

parte requerer e o juiz determinar, ainda que de ofício, a “medida 

necessária” à tutela do direito segundo as particularidades do caso 

concreto” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 577). No caso versando é nítida a omissão do 
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executado, pois desde que realizou o acordo em 27.05.2019 já tinha 

conhecimento da obrigatoriedade de realizar os procedimentos 

necessários para a transferência do veículo para o nome de terceiro, não 

obstante manteve-se inerte. Além disso, devidamente intimado 

pessoalmente com a advertência de aplicação de multa diária, nada fez, o 

que impõe uma atuação efetiva deste juízo para a solução da causa, já 

que o executado não tem contribuído para a concretização do acordo 

entabulado com o exequente. Deste modo, a pretensão para que seja 

oficiado ao DETRAN afigura-se coerente, especialmente para inibir que 

possíveis infrações de transito e/ou os encargos tributários não recaiam 

mais em nome do exequente. Deve-se, portanto, prestigiar no caso 

concreto os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade 

do processo, a fim de que seja assegurado ao exequente a eficiência da 

prestação jurisdicional pretendida, mormente porque não há como 

comungar com a inércia do executado. Assim, com fulcro no § 1º do art. 

536, CPC, e alicerçado nos princípios da instrumentalidade das formas e 

efetividade do processo, defiro, em parte, o pedido constante no id. 

27074712. Por conseguinte, determino a expedição de ofício ao 

DETRAN/MT requisitando a transferência de titularidade do veículo 

marca/modelo: JTA/SUZUKI/ EM 125 YES, ano fab./mod.: 2008/2009, cor: 

Preta, Placa NPK 4540, Chassi 9CDNF41LJ9M283198, Renavam 

00169540030, - ano fabricação 2008/2009 para o nome do requerido 

Guilherme de Oliveira Sandoval. Instrua o ofício com cópia do documento 

do veículo e da petição inicial, a qual contém os dados pessoais do 

requerido. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003729-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO BRITO ALEXANDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003729-33.2020.8.11.0002. Vistos, 

Conceição Brito Alexandre Albuquerque promove ação declaratória de 

inexistência de débito c/c pedidos de indenização por danos morais em 

face de Claro S/A, sustentando, em síntese, que ao tentar efetuar 

compras, teve o seu pedido negado, em razão de seu nome constar nos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto 

débito no importe de R$ 694,46 (seiscentos e noventa e quatro reais e 

quarenta e seis centavos) sob o contrato de nº 00000000000100866434. 

Enfatiza que desconhece o valor cobrado e sustenta que a restrição é 

totalmente indevida, pois alega não ter tido acesso aos serviços ofertados 

pela requerida, ainda aduz não ter sido notificado previamente da inclusão, 

razão pela qual requer a concessão de tutela provisória para a exclusão 

do seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Ao final, pugna para que 

seja declarada a inexistência do débito e a condenação da requerida a 

indenização por danos morais no importe de R$ 42.599,00 (quarenta e 

dois mil quinhentos e noventa e nove reais). 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 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (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. 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, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que 

evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Ids. 

28879230 e 28879226, em virtude de suposto débito junto à requerida, 

documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre 

mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu 

inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos 

que podem advir à parte autora em razão 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. 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 do requerente de seus 

cadastros, quanto ao débito de R$ 694,46 (seiscentos e noventa e quatro 

reais e quarenta e seis centavos) sob o contrato de nº 

00000000000100866434, no prazo de 48 horas, sob as penalidades 

legais. No impulso, em que pese o desinteresse da parte autora 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 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. 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: 1003747-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO RENATO RODRIGUES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003747-54.2020.8.11.0002. Vistos, Rivaldo 

Renato Rodrigues Ramos promove ação declaratória de inexistência de 

débito c/c pedidos de indenização por danos morais em face de Banco 

Bradescard S/A, sustentando, em síntese, que ao tentar efetuar compras, 

teve o seu pedido negado, em razão de seu nome constar nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no 

importe de R$ 111,53 (cento e onze reais e cinquenta e três centavos) 

sob o contrato de nº 5274620176113000. Enfatiza que desconhece o 

valor cobrado e sustenta que a restrição é totalmente indevida, pois alega 

não ter tido acesso aos serviços ofertados pela requerida, ainda aduz não 

ter sido notificado previamente da inclusão, razão pela qual requer a 

concessão de tutela provisória para a exclusão do seu nome dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Ao final, pugna para que seja declarada a 

inexistência do débito e a condenação da requerida a indenização por 

danos morais no importe de R$ 42.599,00 (quarenta e dois mil quinhentos 

e noventa e nove reais). 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 Inversão do Ônus 

da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que 

este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. 

Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (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. 

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, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados nos Ids. 28885106 e 28885107, em virtude 

de suposto débito junto à requerida, documentos estes que fortificam a 

narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem 

por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte 

autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão 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. 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 do requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 

111,53 (cento e onze reais e cinquenta e três centavos)sob o contrato de 

nº 5274620176113000, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. 

No impulso, em que pese o desinteresse da parte autora 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 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, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004107-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARICEILI PERTELY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004107-86.2020.8.11.0002. Vistos. Ariceili 

Pertely da Silva propôs a presente ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais em face de Construtora Pacto Ltda., sob a 

alegação de que em novembro/2014 adquiriu uma unidade habitacional, 

localizada no Residencial Jardim Costa Verde, Bloco: 06 Apto: 403, da 

parte requerida, salientando que em agosto de 2017 verificou a existência 

de vício de qualidade, passando a apresentar focos de infiltração de água, 

comprometendo o módulo estrutural do imóvel adquirido. Afirma que 

notificou a empresa requerida, que no primeiro momento recusou a 

atender a reparação, tendo a requerente reiterado a reclamação com a 

requerida que atendeu ao chamado e se comprometeu a realizar os 

devidos reparos, substituindo algumas janelas, entretanto, não foi 

suficiente para reestabelecer a qualidade do imóvel, persistindo a 

existência dos alegados vícios, não tendo seus pedidos atendidos 

administrativamente com a requerida. Assim, pleiteia a concessão de tutela 

de urgência para determinar que a requerida promova toda e qualquer 

operação, no sentido de reparar as infiltrações existentes no imóvel da 

autora e, no mérito, que seja condenada a requerida a sanar as 

infiltrações e demais danos originários dos referidos vícios, bem como ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. 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 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 ao autor representa relação 

de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CDC 

APLICABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA. RESCISÃO 
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CONTRATUAL. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. 

INDEXISTÊNCIA. I. A relação jurídica estabelecida entre as partes em um 

contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária é de 

consumo, pois o comprador é destinatário final do produto oferecido pela 

construtora. (...) (TJDF - APC 20130110054020, 6ª Turma Cível, Relator 

José Divino de Oliveira, Publicado no DJE: 15/12/2015). 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 as requeridas 

reúnem melhores condições de comprovar a origem dos alegados vícios 

construtivos. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. 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 reforma do 

apartamento, 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 o desinteresse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 15/04/2020, 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. 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002270-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO TIMO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS OAB - MT19855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002270-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

EDUARDO TIMO DE SA REQUERIDO: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos, Cuida-se de embargos de declaração 

propostos pela parte autora alegando, em síntese, que a decisão de id. 

24817836 não corresponde com objeto da lide. Pois bem, conheço dos 

embargos em vista da pertinência dos requisitos legais para a sua 

admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022), e verifico, desde já, a 

contradição apontada, pois, de fato, a decisão retro foi equivocadamente 

lançada na presente demanda junto ao sistema PJE, porém diz respeito a 

outra demanda. Sendo assim, e por estarem presentes os pressupostos 

processuais exigidos na lei de regência quanto à contradição acima 

apontada, acolho os embargos de declaração opostos para revogar a 

decisão de id. 24817836. No mais, defiro o processamento da 

reconvenção proposta pela requerida, razão pela qual determino que a 

Secretaria promova as devidas anotações junto ao PJE. Fica a parte 

autora intimada, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 343, § 1º, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010557-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MEIRELES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MOURA CUIABANO OAB - MT13860/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGURO SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que a parte autora descurou de 

apresentar requerimento administrativo prévio, requisito considerado 

essencial para o processamento da demanda. Nesse passo, saliento que 

atualmente o Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao 

considerar a exigibilidade do requerimento como condição para o exercício 

do direito de ação, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
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DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 

necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito[1], razão pela qual certo que a 

exigência de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao 

direito de ação (art. 5º, XXV, CF), conforme entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Assim, determino, venha à 

parte autora, em consonância com os egrégios tribunais pátrios, 

apresentar nos autos requerimento administrativo formulado junto à 

Seguradora requerida, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito 

processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 

362.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 575631 Nr: 7113-55.2019.811.0002

 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: ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFORMADORA DE PNEUS NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO AURELIO ANTUNES DA 

FONSECA - OAB:18887/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que a emenda à inicial não foi 

satisfatória.Embora tenha o autor manifestado nos autos informando que a 

constituição de seu crédito se deu após ao pedido de Recuperação 

Judicial da empresa devedora.Todavia, necessário se faz a atualização de 

seu crédito pela Justiça do Trabalho até a data do pedido de recuperação 

judicial da devedora, conforme preconiza o artigo 9°, II, da Lei 

11.101/2005.Nesse sentido: . (Grifei).Ademais. Nos termos do artigo 9º, II, 

da LRF, a habilitação de crédito realizada pelo credor deverá conter “o 

valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do 

pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação”.Pela leitura do 

citado dispositivo legal, conclui-se que o valor do crédito deve ser 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Da apreciação 

dos autos verifica-se que, a certidão de crédito que instrui a exordial foi 

atualizada até 31.01.2019, não observando a previsão legal do artigo 9º, II, 

da LRF.Deste modo, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente certidão de crédito devidamente atualizada até a 

data do pedido de recuperação judicial, que se deu em 19.05.2015, emitida 

pela Justiça Laboral, bem como o cálculo pormenorizado do crédito 

elaborado pela Justiça do Trabalho, atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial (19.05.2015), de acordo com o disposto no art. 9º, II, 

da LRF, a fim de propiciar a adequada prestação jurisdicional.Com a 

manifestação, intime-se a devedora e o administrador judicial para, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se nos autos.Após, 

vista ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498614 Nr: 13021-64.2017.811.0002

 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: MANOEL SALOMÃO DE SANTANA JUNIOR, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:MT 8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Vistos.Trata-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, proposta por Manoel Salomão de Santana Junior em face de 

Massa Falida de Compre Mais Supermercados Ltda., (..)Decido:Cabe 

ressaltar que, nos autos principais, em decisão no dia 25.05.2017, foi 

convolada a recuperação judicial em falência. Pois bem. Nos termos do 

artigo 9º, II, da LRF, a habilitação de crédito realizada pelo credor deverá 

conter “o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência 

ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação”.Pela 

leitura do citado dispositivo legal, conclui-se que o valor do crédito deve 

ser atualizado até a data da decretação da falência. Da apreciação dos 

autos verifica-se que, a certidão de crédito que instrui a exordial foi 

atualizada até 31.08.2016, não observando a previsão legal do artigo 9º, II, 

da LRF.Deste modo, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente certidão de crédito devidamente atualizada até a 

data da decretação da falência (25.05.2017) emitida pela Justiça Laboral, 

bem como o cálculo pormenorizado do crédito elaborado pela Justiça do 

Trabalho, atualizado até a data da decretação da falência (25.05.2017), de 

acordo com o disposto no art. 9º, II, da LRF, a fim de propiciar a adequada 

prestação jurisdicional.Com a manifestação, intime-se a devedora e o 

administrador judicial para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se nos autos.Após, vista ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435361 Nr: 4233-95.2016.811.0002

 AÇÃO: Impugnação 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: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTERS LTDA, NAZARIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA

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

MIRANDA - OAB:MT 9.779, VALDEIR DE QUIROZ LIMA - OAB:OAB/MT 

11.978-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clovis Sguarezi Mussa de 

Moraes - OAB:MT 14.485

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 61, razão pela qual determino a intimação do 

Administrador Judicial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 
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nos autos sobre a presente impugnação nos termos da decisão inicial de 

fls. 38.

Por fim, retifique-se o Sistema Apolo e a capa dos autos para fazer 

constar como impugnadas Massa Falida de Nosso Posto Combustíveis e 

Lubrificantes Ltda. – Me e Massa Falida de Nazário Comércio de 

Combustíveis e Lubrificantes Ltda.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 396914 Nr: 9728-57.2015.811.0002

 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: AQUESIA LOURDES LIBORIO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPRE MAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:MT 6.094, FERNANDA ARAUJO ROCHA - OAB:MT 11.742, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Aquesia 

Lourdes Liborio, no valor de R$ 4.801,20 (quatro mil oitocentos e um reais 

e vinte centavos), proveniente de sentença condenatória por indenização 

de danos morais, que tramitou perante o Terceiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 0032748-17.2014.811.0001, 

atualizados até a data da decretação da falência da empresa requerida 

juntada nos autos pelo Administrador Judicial (fls. 51/54), 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 376863 Nr: 24438-19.2014.811.0002

 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: MEIRE GOMES EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaella Lory da Silva e Silva - 

OAB:MT 12.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - OAB:RJ 

2.255-A

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais apenas 

para declarar a inexistência do débito de R$ 188,64 (cento e oitenta e oito 

reais e sessenta e quatro centavos), relativo ao contrato nº. 

00063200329704, aqui questionado, de Meire Gomes Evangelista para 

com a requerida Casas Bahia, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil e por consequência, convalido a liminar deferida nos 

autos.Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento 

“pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes 

no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza da ação, o 

tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade 

dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em 

relação a autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da 

justiça gratuita.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.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 413983 Nr: 18903-75.2015.811.0002

 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: CLAUDIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO JOSE DA SILVA, CLAUDIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO AUGUSTO ANDRÉ - 

OAB:MT/17.261

 Vistos.

À vista de que é ônus da parte autora regularizar o polo passivo da lide, 

tendo em vista a notícia do falecimento do requerido Helio José da Silva 

(fl.117), se faz necessário regularizar o polo passivo da lide para a 

inclusão de todos seus herdeiros, considerando ainda que na certidão de 

óbito consta que o de cujus deixou 04 (quatro) filhos e apenas 03 (três) 

manifestaram (fl. 120).

Sendo assim, suspendo o processo e, determino venha à parte autora em 

30 (trinta) dias, regularizar o polo passivo da lide, com a habilitação de 

todos os sucessores, sob pena as penalidades legais (arts. 76, inciso I, e 

110 do CPC).

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 350819 Nr: 16433-08.2014.811.0002

 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: GIZELDA COSTA NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAMU KAWAKAMI, KIEKO MARUYAMA 

KAWAKAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os requeridos foram citados por edital conforme fls. 50, o qual decorreu 

prazo sem manifestação, portanto nomeio como Curador Especial o Centro 

Universitário de Várzea Grande - UNIVAG, que deverá ser regularmente 

intimada para patrocinar a defesa dos requeridos Isamu Kawakami e Kieko 

Mauyama Kawakami.

Apresentada a contestação, determino à parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação.

 Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 247972 Nr: 7656-73.2010.811.0002

 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: CARMEM APARECIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERENICE FIORENTINE TROVATO CASTORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:MT 12.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária urbana do imóvel lote nº 11 da Quadra 40, bairro 

Jardim Novo Horizonte, nesta Comarca, matriculado sob o nº 12.566 

perante o Cartório do 5º Ofício 2ª Circuscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, 

cujas dimensões encontram-se devidamente transcritas na planta e 

memorial descritivo (fls. 26/27), em favor da parte requerente Carmem 

Aparecida da Costa, razão porque resolvo o mérito, nos termos do inc. I, 

do art. 487, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 
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que fixo em 10% sobre o valor da causa, atento à natureza da causa, o 

extenso tempo de tramitação e o zelo do profissional (CPC - § 2º, art. 

85).Transitada em julgado, expeça-se o mandado para o respectivo 

Cartório de Registro para proceder com o registro imobiliário, 

encaminhando cópia da sentença e do documento de fls. 26/27. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias.P. I. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 308536 Nr: 4501-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON REZENDE DA CUNHA, VALDECI LOURENÇAO 

DA SILVA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEY ALVES PERROT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDNEY ALVES PERROT, Cpf: 

79993133191, Rg: 10796568, brasileiro(a), solteiro(a), cobrador. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com os cálculos de fl. 73/74 (R$ 20.458,50), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 

10% (dez por cento) - §1º, art. 523, CPC.

Resumo da Inicial: NILSON REZENDE DA CUNHA e VALDECI LOURENÇO 

DA SILVA CUNHA propôs AÇÃO CÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR em face de EDNEY ALVES PERROT 

pelos crimes contra a honra, praticados por EDNEY ALVES PERROT...

Despacho/Decisão: Vistos, etc.De início, DETERMINO as alterações 

necessárias para alteração processual, a fim de que passe a constar que 

o feito se trata de cumprimento de sentença.INTIME-SE a parte executada, 

através de edital (art. 513,§ 2º, inciso IV, CPC),para cumprimento da 

obrigação, de acordo com os cálculos de fl. 73/74, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC.Se decorrido o prazo de que trata o item 

anterior sem que haja notícia de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

parte credora para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente 

atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como 

os honorários advocatícios de dez por cento (10%).Consigne-se que, 

após o transcurso do prazo sem o pagamento voluntário, a Executado 

poderá apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC), ou sendo efetuado 

pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários previstos 

incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo 

atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, CPC).Havendo pedido de penhora online, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gildeth Macedo de 

Jesus, digitei.

Várzea Grande, 07 de fevereiro de 2020

Roseli Aparecida Cáceres Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 287248 Nr: 6566-59.2012.811.0002

 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: FRANCIELE SILVA SANTOS HORING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ACESSÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, LUCIANO SILVA ALVES - OAB:8882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito no valor de R$ 288,88 (duzentos e oitenta e 

oito reais e oitenta e oito centavos); condenar a requerida ao pagamento 

em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da 

data do arbitramento pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

(Súmula 54, STJ).Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, 

I do CPC e confirmo a liminar deferida nos autos.Considerando que “na 

ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior 

ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, 

STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na 

verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do 

trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC/2015).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.Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 413989 Nr: 18909-82.2015.811.0002

 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: HELENA PAES DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE ASSIS 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEY CÍCERO DE SOUZA, IVONE SOARES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE PONTES ALMEIDA - 

OAB:2567, JOSE ANGELO DE ALMEIDA - OAB: 309/RO, JOSE ANGELO 

DE ALMEIDA - OAB:309

 Vistos etc., Trata-se de ação de usucapião movida por Haide Gonçalves 

Viana em desfavor de Francisco Alcides Costa.(..), 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 17h.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, 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).Fica desde já autorizada a expedição de carta precatória para 

a oitiva das testemunhas arroladas pela parte requerida (fl. 85). 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 540396 Nr: 10118-22.2018.811.0002

 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: GILMARA DA COSTA, REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.M.R MACIEL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROCHA NIMER - 

OAB:CORECON/MS 1033, VANIA FATIMA DE PAULA - OAB:MT 10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, PARA MANIFESTAR nos 

autos, no prazo de 05(cinco)dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 593743 Nr: 16798-86.2019.811.0002

 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: DERLI ANTÔNIO LOCATELLI, 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 PESSATTI - OAB:MT 20.706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 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): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 451671 Nr: 12589-79.2016.811.0002

 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: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANNE MARIA COSTA SILVA PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pelo 

Condomínio Terra Nova Várzea Grande I em face de Elisanne Maria Costa 

Sila Porfirio, para o fim de condenar a requerida ao pagamento das taxas 

condominiais vencidas em 10/11/2014, 10/12/2014, 10/01/2015, 

10/02/2015, 10/03/2015, 10/04/2015, 10/05/2015, 10/07/2015, 10/08/2015, 

10/09/2015, 10/10/2015, 10/11/2015, 10/12/2015, 10/01/2016, 10/02/2016, 

10/03/2016, 10/04/2016 e 10/05/2016, totalizando até a data da 

propositura da ação a quantia de R$ 6.361,94 (seis mil trezentos e 

sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), valor este que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo Índice Geral de Preços do Mercado – 

IGPM a partir da constituição da dívida, a fim de evitar defasagem e 

locupletamento injustificados dos condôminos inadimplentes e ainda ser 

acrescido de juros de mora no importe de 1% contados do vencimento da 

obrigação, bem como as taxas condominiais vencidas no curso da ação 

(art. 290, CPC), enquanto subsistir a obrigação, a ser apurado em regular 

liquidação de sentença, condenando-a, ainda, ao pagamento da multa 

prevista no art. 1.336, § 1º, do Código Civil, no valor correspondente a 2% 

(dois por cento) sobre o débito.Por conseguinte, resolvo o mérito, em 

atenção ao que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno, 

ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor que atingir a condenação, nos termos 

dos artigos 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

dê-se baixa e arquivem-se os autos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465443 Nr: 19043-75.2016.811.0002

 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: INTERNEED INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, REAL 

BRASIL CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, SRM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, VRM COMERCIO 

DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROCHA NIMER - 

OAB:CORECON/MS 1033, JOAO MANUEL GOUVEIA DE MENDONÇA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 269.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA, PARA NO PRAZO DE 05(CINCO)DIAS 

MANIFESTAR NOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420390 Nr: 22203-45.2015.811.0002

 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: JESSICA DE MORAES ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430488 Nr: 1133-35.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FELIX RONDON NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Certifico que, o perito manifestou-se, via email, comunicando a ausência 

da parte na perícia.

Certifico ainda, que o patrono da parte autora, foi devidamente intimado via 

DJE nº 10665.

SENDO ASSIM, FAÇO INTIMAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA, PARA 

JUSTIFICAR AUSÊNCIA DA PARTE.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003694-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LIMA LOURENCO DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Municipio de Lucas do Rio Verde (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003694-73.2020.8.11.0002. AUTOR(A): BEATRIZ LIMA LOURENCO DA 

LUZ REU: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Defiro os benefícios da justiça gratuita, bem como a 

prioridade na tramitação processual, por se tratar de pessoa idosa. 

Anote-se. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) 

para análise e parecer N° 0249/2020, que consignou: “1. Quanto à doença 

alegada: a paciente com dorsalgia desde 12 anos , concomitante a 

crescimento exagerado de ambas as mamas. Ao exame físico apresenta 

restrição a flexão de coluna, dor a palpação de apófises vertebrais 

lombares e gigantomastia bilateral. 2. Quanto à necessidade da realização 

da cirurgia: pode haver necessidade de cirurgia para minimizar os danos 

osteoarticulares, porem ainda não consta avaliação com equipe de cirurgia 

plástica. Tem de ficar claro que no presente caso uma cirurgia das mamas 

isoladamente não trará melhora dos sintomas da Requerente É necessário 

de patologias que podem estar associadas como excesso de peso e 

sedentarismo. Danos emocionais inclusive podem ocorrer em virtude de se 
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colocar demasiada expectativa no procedimento vindicado e após o 

mesmo suas dores permanecerem sem melhora. 3. Quanto ao pedido: 

trata-se de pedido de realização de cirurgia de redução de mamas. Porem 

ainda não consta avaliação com cirurgião plástico. 4. Quanto à urgência 

do procedimento: não há urgência; não há risco de vida; não há risco para 

terceiros; não há risco de perda de oportunidade. É um procedimento é 

considerado como eletivo e contemplado pelo SUS. 5. Recomendações: 

Trata-se de uma cirurgia eletiva e deve ser devidamente regulamentada 

junto a central de regulação para ser realizada dentro das prerrogativas 

do SUS em serviço de referência (Hospital Universitário Júlio Muller). 

Paciente deve ser AVALIADA PELA CIRURGIA PLASTICA para definição 

dos preparativos pré-cirúrgicos, orientações de metas pré-operatórias e 

por fim indicação do melhor momento para realização do procedimento.”. 

Em nova consulta no sistema SISREG III por este juízo, não foi encontrada 

regulação da paciente para o procedimento requerido. Para a apreciação 

do pedido de tutela de urgência, faz-se necessária a comprovação pela 

parte Autora da regulação para o procedimento pleiteado, conforme 

recomendação do Enunciado 03 da III Jornada de Direito da Saúde. Aliado 

a isto, é importante ressaltar o artigo 196 da CF/88 dispõe que a saúde é 

um direito de todos e um dever do Estado, de sorte que os entes públicos 

são obrigados a disponibilizar todos os procedimentos necessários para a 

manutenção da saúde de seus cidadãos. Embora estejam previstos na 

tabela do SUS, deve-se se atentar ao princípio da isonomia, pois 

determinar que a Autora se submeta ao procedimento cirúrgico requerido 

sem observar a fila de espera prejudica, ainda que indiretamente, outros 

indivíduos que igualmente aguardam a prestação de serviços condizentes 

à saúde pública. Desse modo, intime-se a parte Requerente para que junte 

aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a comprovação da solicitação 

administrativa do procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora ao 

sistema SISREG III, sob pena de inépcia da petição inicial, sem nova 

intimação (art. 321 do CPC). Cumprida a diligência ou decorrido o prazo 

acima, promova-se a imediata conclusão. Às providências. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003076-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VERISSIMO DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

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: 

1003076-31.2020.8.11.0002. AUTOR: JOAO VERISSIMO DA ROCHA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, Cuida-se de 

ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de 

urgência visando a realização de tratamento médico de cirurgia, 

radioterapia e quimioterapia, diante de diagnóstico de câncer de pulmão. 

Considerando que a parte autora não juntou aos autos os documentos 

necessários que devem acompanhar a inicial, como determina o Art. 328, 

§3º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

(CNGC), que dispõe: “§3º Quando da propositura da ação judicial 

envolvendo a assistência à saúde é necessário que a petição inicial seja 

devidamente instruída, tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela “COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE” da SECRETARIA de Estado de Saúde de 

Mato Grosso”. Diante disso, considerando que a parte autora não 

apresentou exames médicos atualizados, laudo/relatório médico com 

descrição e atualização da doença, com o CID (Código Internacional de 

Doença), DETERMINO a intimação da parte autora, através de seu 

procurador, para, EM PRAZO EXÍGUO TRAZER LAUDOS MÉDICOS 

ATUALIZADOS, sob pena da sintomática aplicação do disposto no 

parágrafo único do art. 321 da Lei 13.105/15. Em mesmo prazo, junte aos 

autos cópia do cartão do SUS, bem como a comprovação da solicitação 

administrativa dos procedimentos pleiteados junto ao sistema SISREGIII. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após, 

conclusos para deliberação. Às providências. Cumpra-se, com urgência. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003983-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALFREDO DA COSTA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-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 DECISÃO Processo: 

1003983-06.2020.8.11.0002. AUTOR(A): WALFREDO DA COSTA 

MACEDO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Em decorrência da 

natureza da ação, do valor dado à causa e da condição pessoal da 

Requerente, deferem-se os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 

Trata-se de pedido de tutela específica de urgência para internação 

compulsória de Walfredo da Costa Macedo, para tratamento psiquiátrico. A 

intervenção involuntária, pleiteada administrativamente pelo parente ou 

pessoa próxima à administração pública, possui requisitos específicos. 

Assim dispõe a Lei 10.216/01: “Art. 4º A internação, em qualquer de suas 

modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se 

mostrarem insuficientes. (...) Art. 6º A internação psiquiátrica somente 

será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os 

seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de 

internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o 

consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá 

sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação 

compulsória: aquela determinada pela Justiça.” Idêntico o sentido do art. 

3º, da Portaria 2391/02 - GM, do Ministério da Saúde. Inexistindo vontade 

do paciente em ser internado, é possível que tal consequência se dê a 

pedido de algum parente ou mesmo pelo próprio médico, sempre com laudo 

circunstanciado. Nos casos de internação involuntária é absolutamente 

desnecessária a intervenção judicial. Nessas hipóteses, deve o Sistema 

Único de Saúde se articular a fim de oferecer ao paciente as condições 

necessárias ao seu tratamento, seja ambulatorial ou em regime de 

internação. Dessa forma, a judicialização da questão dar-se-á apenas em 

havendo omissão ou negativa de cobertura indevida por parte do órgão 

público, delegando ao poder judiciário a determinação para que se forneça 

uma vaga para a internação involuntária, caso presentes os requisitos 

legais e fáticos. Dispõe o artigo 17 do Código de Processo Civil que: “Para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Entretanto, 

ausente o interesse processual da parte autora em outro ponto, qual seja, 

a falta de comprovação da imprescindibilidade de se recorrer ao Poder 

Judiciário para a concretização da medida ora pleiteada, justamente pela 

falta de relatório médico circunstanciado detalhadamente, que indique a 

patologia específica do paciente, as tentativas de intervenção e tratamento 

anteriores, inclusive com acompanhamento ambulatorial, e a 

imprescindibilidade, neste momento, da internação. Em toda e qualquer 

internação é condição imprescindível à sua efetivação a existência de 

laudo médico circunstanciado, previsto no art. 8º da Lei 10.216/2001, que 

indique expressamente os motivos pelos quais a internação mostra-se 

medida mais adequada ao paciente acometido de transtorno mental do que 

o tratamento ambulatorial. E mais, a internação deve ser a último caminho, 

devendo o tratamento ambulatorial ser tentado de todas as formas. 

Resumidamente: não há laudo médico circunstanciado, nos moldes do art. 

5º, parágrafo único, da Portaria 2391/02 - GM, do Ministério da Saúde. 

Anoto, por oportuno que fora acostado aos autos documentação estranha 

à lide debatida fl.13-16, em sendo assim, determino o desentranhamento. 

Diante do exposto, concedo à parte o prazo de 15 (quinze) dias para 

emendar a inicial (art. 321 do CPC), sob pena de indeferimento da peça e 

extinção da ação, juntando documentação de cunho médico que 

demonstre o porquê de os tratamentos alternativos à internação, ou seja, 

as medidas extra hospitalares não terem surtido efeitos ao paciente, seja 

por meio de documentos próprios, caso os tenha, e, obrigatoriamente, por 

relatório médico circunstanciado emitido por médico especialista em saúde 

mental (psiquiatra), comprovando o comparecimento pessoal do paciente, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 225 de 282



e, caso este seja impossível, a justificativa, para que seja analisada a 

necessidade de perícia médica. De outro lado, entendo que, há duas 

hipóteses a ensejar a possibilidade de internação compulsória. Primeiro, os 

casos em que o Requerido não tem familiares que pleiteiem a medida 

extrajudicialmente. Outra hipótese é caso o Requerido passe a agir ou 

estar na iminência de praticar atos de violência e de perigo em face dele 

ou de terceiros, ou praticando atos delituosos em razão de problemas 

psiquiátricos, independentemente da natureza; uma espécie de medida de 

segurança cível. Assim, caso entenda que a pretensão seja a modalidade 

de internação compulsória (não involuntária), emende a autora com provas 

a lhe dar materialidade, nos termos acima expostos, bem como o nome 

dado ao pedido. Intime-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002566-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA GOMES BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLO FARES ABINADER NETO OAB - MT8605/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002566-18.2020.8.11.0002. AUTOR(A): AURORA GOMES BRANDAO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, Defiro à 

parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, bem como a prioridade 

na tramitação processual, por se tratar de pessoa idosa. Anote-se. 

Versam os autos acerca do fornecimento do medicamento Denosumabe 

(Prolia) 60mg para tratamento de osteoporose grave (CID M814). Quanto 

ao pedido antecipatório, importante destacar que nos Enunciados da III 

Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ em 18/03/2019, ficaram 

estabelecidas, dentre outras, as seguintes diretrizes: Recomenda-se à 

parte Autora da ação a busca preliminar sobre disponibilidade do 

atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária. “Enunciado nº 12 

- A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, 

deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as 

normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundao a 

Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da 

doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e 

periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a 

situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com 

base em medicina de evidências.” Enunciado nº 13 - Nas ações de saúde 

que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, 

recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema 

Único de Saúde – SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação 

prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente 

federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). Enunciado nº 

14 - Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o 

paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde 

pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser 

indeferido o pedido. Enunciado nº 15 - As prescrições médicas devem 

consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a 

sua Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a 

Denominação Comum Internacional – DCI, o seu princípio ativo, seguido, 

quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo 

de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de 

prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante 

a justificativa técnica.” Não se nega o direito dos necessitados de ter livre 

acesso à justiça. Mas a necessidade deve ser comprovada, e não o 

contrário. No caso concreto, encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio 

Técnico o parecer apresentado pelo NAT aponta que: “Prolia (denosumab) 

é um anticorpo (IgG2) monoclonal humano que tem por alvo o RANKL, ao 

qual se liga com elevada afinidade e especificidade, prevenindo a ativação 

do seu receptor, RANK, na superfície de precursores dos osteoclastos e 

nos osteoclastos. Seu mecanismo de ação, portanto, envolve a inibição da 

formação de osteoclastos, o que ocasiona a diminuição da reabsorção 

óssea, o aumento da densidade mineral óssea (DMO) e, 

consequentemente, a redução do risco de fraturas. III-Conclusão Registro 

na ANVISA: Sim. Quanto a Receita médica: sim Assegurado no SUS: Não 

assegurado pelo SUS. Não consta na RENAME (Relação Nacional de 

Medicamentos Essencias). O Ministério da Saúde possui Protocolo Clinico 

para Osteoporose, que contempla medicamentos na Atenção Básica ( 

Alendronato e Carbonato de Calcio) e na Portaria de Medicamentos 

Excepcionais ( Raloxifeno, e Teriparatide)”. Assim, na esteira do artigo 15, 

§ 7º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e do artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, o juiz não pode conceder provimento jurisdicional que vincule a 

Administração Pública ao fornecimento de uma determinada marca ou 

laboratório de fabricação, se existem à disposição do jurisdicionado 

produtos e insumos com o mesmo perfil de atuação sendo distribuídos nas 

unidades de saúde. Conforme constata-se do parecer do NAT, o SUS 

fornece o medicamento Raloxifeno como alternativa ao tratamento de 

osteoporose na Portaria de Medicamentos Especiais. No laudo médico 

juntado pela parte autora (Id nº 28474671) não há relato de tentativa de 

tratamento com o fármaco Raloxifeno, apenas com as outras medicações 

fornecidas pela rede pública. Assim, postergo a análise da tutela e 

determino que emende a parte Autora a petição inicial (art. 319 e art. 321, 

ambos do CPC), pela juntada de justificativa médica para a prescrição 

direta do medicamento Denosumabe (Prolia) 60 mg, em detrimento do 

medicamento Raloxifeno, que é dispensado pelo SUS, devendo esclarecer 

no laudo se a Parte Autora já realizou o uso do referido medicamento, 

justificar se tal alternativa foi esgotada ou se a medicação é inviável ao 

seu quadro clínico. Porventura haja opção pelo medicamento dispensado 

pelo SUS, deverá a parte Autora juntar o receituário (observados os 

critérios da Lei 9.787/1999 e do Enunciado 15 do CNJ). Cumprida a 

diligência ou decorrido o prazo acima, promova-se a imediata conclusão. 

Intime-se. Juiz(a) de Direito ac

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020587-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020587-76.2019.8.11.0002. AUTOR(A): SAMUEL DA SILVA SANTOS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro a 

assistência judiciária gratuita à parte Autora. Anote-se. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para tratamento 

de saúde visando tratamento cirúrgico urológico para realização de 

drenagem e tratamento de infecção. Relatados, decido. A concessão da 

tutela provisória de urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer 

que reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir 

o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de 

delonga na sua concessão (art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico o parecer apresentado pelo NAT nº 0172/2019, 

aponta que: 1- Quanto à doença alegada: Há nos autos relatório médicos 

indicando o agravo. 2- Quanto à necessidade do procedimento solicitado: 

há necessidade de avaliação Hospitalar com suporte em Urologia 3- 

Quanto à urgência do procedimento: Não foi possível estabelecer urgência 

com o dados fornecidos nos autos , devendo o pleito ser atendido com 

brevidade”. Aliada às informações do NAT, constato dos documentos 

clínicos, que de fato a parte Autora comprovou que necessita da 

realização cirurgia urológica (conforme receituário médico). Deste modo, 

comprovada a necessidade e urgência para que seja realizado o referido 

procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de 

urgência. Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência, para que 

os Requeridos providenciem, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, a inclusão do Requerente Samuel da Silva Santos na Central de 

Regulação para realização de cirurgia urológica (conforme receituário 

médico), que deverá ser realizada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em 

hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que o 

acomete. Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos 

Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a 

responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do 

procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente, por meio 

de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que 
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cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016188-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA LIVON DO LOGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CONEJO OAB - MT13056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016188-04.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: HELENA LIVON DO LOGO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de processo 

com medida judicial definitiva ou provisória, determinando ao Estado de 

Mato Grosso o fornecimento de medicamento, insumos ou exames. As 

partes devidamente intimadas da decisão, deliberadamente e 

reiteradamente vem descumprindo a decisão, infligindo lenta agonia aos 

pacientes que necessitam do tratamento para sua cura ou até mesmo 

mesmo no alívio das dores causadas pela moléstia que os acometem. 

Anoto que, de forma repetitiva, o(s) Requerido(s) foram intimados via 

sistema, malote digital e até mesmo verbalmente por este Magistrado, que 

de resposta recebeu um vã ofício procrastinatório. Isto posto, procedo ao 

bloqueio do numerário necessário ao custeio pretendido, correspondente 

a 03 (três) meses de tratamento médico (medicamento/insumos) ou do 

menor orçamento de exame médico, via sistema Bacen Jud, junto aos 

recursos do Estado (CNPJ 03.507.415/0001-44) e do Município que figurar 

no polo passivo, que será pago diretamente ao estabelecimento que 

comercializa o produto ou prestador dos serviços médico-hospitalar. 

Tendo em vista a possibilidade de eventual delito ou ato de improbidade 

administrativa no descumprimento de decisão judicial, que levou ao 

extremo de bloqueio de contas do ente público, após a efetivação desta 

decisão, retorne para avaliação da necessidade de envio ao Ministério 

Público e ou Delegacia de Polícia para apuração de responsabilidade civil e 

criminal. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004173-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004173-66.2020.8.11.0002. AUTOR(A): FRANCISCO JOSE DA SILVA 

REU: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Os autos foram 

remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que 

consignou: “a) Consta relatório médico nome ilegível, de 07/02/2020, onde 

relata paciente com diagnostico de osteomielite crônica com secreção 

purulenta, com dor intensa e refratária a medicação. Necessita de 

drenagem e debridamento da lesão. Após antibioticoterapia por 6 meses e 

caso não haja resolução deverá ser realizada a amputação. b) Consta 

RNM da Perna Esquerda de 04\02\20 – constando o agravo c) Não consta 

solicitação SISREG III.”. Em nova consulta no sistema SISREG III por este 

juízo, não foi encontrada regulação da paciente para o procedimento 

requerido. Para a apreciação do pedido de tutela de urgência, faz-se 

necessária a comprovação pela parte Autora da regulação para o 

procedimento pleiteado, conforme recomendação do Enunciado 03 da III 

Jornada de Direito da Saúde. Aliado a isto, é importante ressaltar o artigo 

196 da CF/88 dispõe que a saúde é um direito de todos e um dever do 

Estado, de sorte que os entes públicos são obrigados a disponibilizar 

todos os procedimentos necessários para a manutenção da saúde de 

seus cidadãos. Embora estejam previstos na tabela do SUS, deve-se se 

atentar ao princípio da isonomia, pois determinar que o Autor se submeta 

ao procedimento cirúrgico requerido sem observar a fila de espera 

prejudica, ainda que indiretamente, outros indivíduos que igualmente 

aguardam a prestação de serviços condizentes à saúde pública. Desse 

modo, intime-se a parte Requerente para que junte aos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, a comprovação da solicitação administrativa do 

procedimento cirúrgico ao sistema SISREG III, sob pena de inépcia da 

petição inicial, sem nova intimação (art. 321 do CPC). Cumprida a diligência 

ou decorrido o prazo acima, promova-se a imediata conclusão. Às 

providências. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011654-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARTIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE SINOP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MEDEIROS & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RINALDO SERGIO DOS SANTOS OAB - MT22154/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Aguarde-se em cartório nova manifestação. É preciso, porém, em 

prosseguimento ao feito, à vista dos Enunciados nº 02, 53 e 56 de 

Conselho Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da Saúde (Enunciado 

nº 02 – Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela 

provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e 

prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor 

da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, 

considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação 

sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida; Enunciado nº 53 - 

Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo 

princípio da economicidade, deve ser facultada a aquisição imediata do 

produto por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema Único de 

Saúde – SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, 

estabelecido pela CMED; Enunciado nº 56 - Havendo depósito judicial ou 

sequestro de verbas (Bacenjud)) para aquisição de medicamentos, 

produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, deve-se exigir da 

parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, exceto nas 

hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e 

fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros parâmetros 

poderão ser observados), a parte Autora juntar nos autos relatório 

médico, atualizado, informativo da evolução da enfermidade e do 

tratamento, e prescrição médica confirmando a necessidade da 

manutenção do tratamento, especificando a previsão do período 

necessário, bem como apresentar orçamentos de drogaria com selo do 

programa farmácia popular e dos medicamentos genéricos caso possua, 

ao invés do remédio comercial de marca/laboratório escolhido pelo médico 

(se for o caso). Deverá constar nos orçamentos o telefone da 

farmácia/estabelecimento para eventual constatação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014051-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 227 de 282



L. M. S. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

DENISE DOS SANTOS OAB - 523.366.702-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. V. G. S. D. S. E. M. A. (REU)

E. D. M. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o presente feito intimando a parte requerente para impugnar as 

contestações de ID 28081297 e 27687330, no prazo de 15 (quinze) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 10 de fevereiro de 2020. MAYCON ARRUDA CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 603349 Nr: 42911-62.2016.811.0041

 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: LUIZ JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Versam os autos sobre execução por quantia certa decorrente de 

honorários de sucumbência.

Assim, tendo em vista o encaminhamento equivocado dos presentes autos 

a esta vara, declaro a incompetência absoluta deste juízo, via de 

consequência, declino da competência para conhecer e julgar a causa ao 

tempo em que determino a remessa dos autos a Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com as cautelas 

de estilo, anotando-se baixa na distribuição deste Juízo.

Às providências necessárias.

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1004019-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004019-48.2020.8.11.0002. AUTOR(A): MINISTERIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER 

Vistos, Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela 

específica, proposta no interesse de Lucimar Batista Guimarães, 

objetivando consulta oftalmológica. Os autos foram remetidos ao Núcleo 

de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou: 

“Informamos que a demanda pleiteada foi agendada para o dia 18/02/2020 

as 13h no Hospital Univ. Julio Muller, conforme consta Consultamos o 

sistema de regulação – SISREG”. Diante de tal quadro, destaco que não 

obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da 

obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde são 

certos que tal providência deve se dar à luz dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Neste contexto, não se ignora: 1º) a 

existência de um enorme número de demandas perante a rede pública de 

saúde, as quais extrapolam em muito sua capacidade em fornecer um 

atendimento imediato; 2º) a existência de prioridades absolutas de acordo 

com a gravidade de cada paciente, obrigando o ente estatal a avaliar e 

eleger os casos que demandam maior risco à vida, reservando a estes um 

atendimento mais célere em detrimento dos demais; e 3º) o fato de que 

decisões judiciais envolvendo saúde devem ponderar tais aspectos, 

reservando-se a proferir comandos para atendimento em caráter imediato 

- que podem vir a receber prioridade frente a casos que envolvam maior 

risco ao elemento vida, prejudicando, ainda que indiretamente, outros 

enfermos - às demandas que envolvam efetiva e demonstrada urgência. 

No caso em apreço, verifica-se que o autor está devidamente regulado no 

sistema SISREGIII e com a consulta agendada para o dia 18/02/2020, 

assim, não há de se falar em negativa ou negligência do Poder Público. 

Embora entenda plausível a demanda proposta pelo autor, tenho 

entendimento firmado no sentido de que não se pode admitir que a ação 

judicial seja utilizada como burla à lista de espera instituída pelo SUS para 

realização de consultas, exames e tratamentos médicos. Considerando 

que um Município não atende apenas os seus munícipes, mas também 

outros advindos das cidades vizinhas, é inevitável a formação de fila de 

espera, de forma a atender de forma isonômica todos aqueles que 

necessitam do serviço prestacional da saúde pública. Isto posto, e, não 

vislumbrando por ora a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, 

indefiro o pleito relacionado à tutela provisória de urgência. Ressalto, 

entretanto, que após a oitiva do demandado, que deverá informar sobre as 

providências administrativas já adotadas no sentido de atender ao pleito 

da demandante, a tutela provisória poderá ser reapreciada à luz do art. 

311 do CPC. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o 

rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno 

a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Cite-se a parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo 

de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna 

e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que 

se encontra (art. 355, CPC). Cite-se e intime-se, expedindo carta 

precatória, se for o caso. Às providências. Juiz(a) de Direito

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000831-67.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ALVERINDA FONTOURA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000831-67.2019.8.11.0039. AUTOR(A): ALVERINDA FONTOURA NETO 

REU: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Considerando o teor da Portaria nº 

1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder Judiciário deste Estado o 

Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade de auxiliar os 

Magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das 

questões clínicas relacionadas à saúde e, incontinenti, foi encaminhado ao 

referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

sobrevindo aos autos Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço. Trata-se de ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência para tratamento de saúde, visando compelir o 

Requerido a fornecer os medicamentos Alenia 12/400mcg (Formoterol e 

Budesonida), Duovent N (Fenoterol e Brometo de Ipatrópio) e Aires 600mg 

(Acetilcisteína) diante do diagnóstico de Bronquite Asmática Crônica (CID 

10 I44.1 e CID 10 I45). Relatados, decido. A concessão da tutela provisória 

de urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste 

evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na 

sua concessão (art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio 

Técnico, verifico que a conclusão do parecer apresentado pelo NAT nº 

1365/2019, aponta que: “Os fármacos abaixo são todos assegurados 

para a patologia da autora, Não consta nos autos se a autora fez uso 

destes ou de outros fármacos preconizados pelo SUS, para que se 

estabeleça escala terapêutica. Também não há justificativa clinica para 

não utilização dos farmacos preconizados no SUS. O Ministerio da Saude, 

através PORTARIA Nº 609, 6 DE JUNHO DE 2013(*), aprovou o Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas – DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA 

CRÔNICA, na qual assegura diversos medicamentos: (Vide tabela anexa). 
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Após apreciação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – 

CONITEC, optou pela não incorporação do Brometo de Tiotrópio. 

Acetilcisteina: Não é assegurado pelo SUS. Alternativamente o SUS 

oferece dexametasona, prednisona, através do componente básico da 

Assistencia Farmacêutica. Formoterol + Formoterol: É assegurado pelo 

SUS, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

(CEAF), sendo responsabilidade do Estado (aquisição e distribuição) deste 

fármaco. Duovent (Ipatrópio +fenoterol): Não assegurado pelo SUS. 

Entretanto o Fenoterol é ofertado pelo SUS, isoladamente: (vide tabela 

anexa).” Diante de tal parecer, foi oportunizada a Parte Autora que 

juntasse lado médico circunstanciado e fundamentado esclarecendo a 

prescrição direta dos medicamentos Alenia 12/400mcg (Formoterol e 

Budesonida), Duovent N (Fenoterol e Brometo de Ipatrópio) e Aires 600mg 

(Acetilcisteína) em detrimento da medicação fornecida pelo SUS ou que 

informasse se a alternativa foi esgotada ou seria inviável diante do quadro 

da autora. Em ID nº 27306581 a Parte Autora juntou aos autos relatório 

médico que não evidencia que a mesma já teria realizado tratamento com 

medicamentos fornecidos pelo SUS ou que estes não são adequados para 

o quadro clínico da autora, somente trouxe a informação, de forma geral, 

que esta já foi submetida a vários tratamentos, sem nem ao menos 

especificar os medicamentos de que fez uso nesse período. Diante de tal 

quadro, destaco que não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da 

Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar 

assistência à saúde, é certo que tal providência deve se dar à luz dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Neste contexto, não se 

ignora: 1º) a existência de um enorme número de demandas perante a 

rede pública de saúde, as quais extrapolam em muito sua capacidade em 

fornecer um atendimento imediato; 2º) a existência de prioridades 

absolutas de acordo com a gravidade de cada paciente, obrigando o ente 

estatal a avaliar e eleger os casos que demandam maior risco à vida, 

reservando a estes um atendimento mais célere em detrimento dos 

demais; e 3º) o fato de que decisões judiciais envolvendo saúde devem 

ponderar tais aspectos, reservando-se a proferir comandos para 

atendimento em caráter imediato - que podem vir a receber prioridade 

frente a casos que envolvam maior risco ao elemento vida, prejudicando, 

ainda que indiretamente, outros enfermos - às demandas que envolvam 

efetiva e demonstrada urgência. Cabe ainda registrar que o tema repetitivo 

nº 106 do Superior Tribunal de Justiça firmou como modulação de efeitos a 

tese sobre “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos 

normativos do SUS”, exigindo a presença cumulativa dos seguintes 

requisitos: 1) comprovação, por meio de laudo médico que assiste o 

paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim, 

como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do 

medicamento prescrito e, 3) Existência de registro na ANVISA do 

medicamento. É assente que os medicamentos previstos nos programas 

de distribuição gratuita do SUS devem ser fornecidos diante comprovação 

em receita médica atual e assinada por médico credenciado. Por outro 

lado, o Estado não tem a obrigação de dispensar medicamentos não 

relacionados, se não houver fundamentação razoável e inequívoca de que 

outro constante no rol seria ineficaz, e, ainda, de que o remédio indicado é 

imprescindível para a saúde do paciente e tem custo razoável. Assim, há 

necessidade tanto da comprovação da eficácia do tratamento não 

fornecido pelo SUS e quanto a sua indispensabilidade, visto que, no 

presente caso, o SUS possui protocolo clínico de âmbito nacional e 

estadual que abarca diversos medicamentos para CID do Requerente. 

Ademais, ressalta-se que no presente caso, mesmo após oportunizar que 

a parte autora trouxesse aos autos justificativa médica que esclarecesse 

e justificasse de forma cabal a prescrição direta dos fármacos Alenia 

12/400mcg (Formoterol e Budesonida), Duovent N (Fenoterol e Brometo de 

Ipatrópio) e Aires 600mg (Acetilcisteína) em detrimento dos medicamentos 

assegurados no SUS, esta não o fez, pelo que verifico ausente os 

requisitos para a concessão da medida pleiteada. Ressalto, entretanto, 

que após a oitiva do demandado, que deverá informar sobre as 

providências administrativas já adotadas no sentido de atender ao pleito 

da demandante, a tutela provisória poderá ser reapreciada à luz do art. 

311 do CPC. Isto posto, não vislumbrando, para o momento, a presença 

dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pleito relacionado à tutela 

provisória de urgência. Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Cite-se a parte Ré, para, querendo, responder a 

presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Cite-se e intime-se, expedindo 

carta precatória, se for o caso. Às providências. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011870-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011870-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLARICE CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos, Tratam-se os autos de ação de 

reparação de danos materiais e danos morais c/c fornecimento de 

medicamentos proposta por Clarice Carlos da Silva em face do Estado do 

Mato Grosso e Município de Sinop. Verifico que a Parte Autora em seu 

pedido requereu a apuração de eventual arbitramento de danos morais e 

materiais por acidente automobilístico, configurando assim o caráter 

individual, reparatório e indenizatório da presente ação. Assim, o objeto da 

presente demanda foge a competência estabelecida pela Resolução 

TJ-MT/OE nº 09, de 25 de Julho de 2019 pelo que declaro a incompetência 

absoluta deste juízo, via de consequência, declino da competência para 

conhecer e julgar a causa ao tempo em que determino a remessa dos 

autos à Vara de origem, com as cautelas de estilo, anotando-se baixa na 

distribuição deste Juízo. Às providências necessárias. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003199-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MONTEIRO DA SILVA GALLO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR OAB - MT12244-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradora-Geral do Município de Várzea Grande - Sadora Xavier 

Fonseca Chaves (IMPETRADO)

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

 

PROCESSO: 1003199-29.2020.8.11.0002 Vistos etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança c/ Pedido de Liminar impetrado por Renata Monteiro da Silva 

Gallo contra ato perpetrado pela Prefeita do Município de Várzea Grande e 

pela Procuradora-Geral do Município de Várzea Grande. A impetrante 

esclarece que é servidora pública efetiva no Município de Várzea Grande, 

no cargo procuradora municipal, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) 

horas semanais. Aduz que formulou um requerimento administrativo 

perante o Município de Várzea Grande, visando a redução da sua jornada 

de trabalho em 50% (cinquenta por cento), com fundamento na Lei n. 

13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com deficiência). Segundo consta da 

petição inicial, o genitor da impetrante, o senhor José Monteiro da Silva, 

diagnosticado com o mal de Alzheimer, já em estágio avançado, necessita 

de suporte avançado e contínuo, razão pela qual foi submetido à 

assistência do Serviço de Atenção Domiciliar – S.A.D. (home care). Relata, 

ainda, que o termo de adesão celebrado com a empresa Qualific, 

responsável em prestar o Serviço de Atenção Domiciliar – S.A.D. (home 

care), exige a permanência de um cuidador, com ou sem vínculo familiar, 
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capacitado para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da 

vida cotidiana. Neste aspecto, a impetrante esclarece que, durante o gozo 

de suas férias e licenças concedidas pelo Município de Várzea Grande, 

pôde atuar na condição de cuidadora de seu genitor, em revezamento com 

a sua irmã, a senhora Rosana Monteiro da Silva. Todavia, em razão do seu 

retorno ao trabalho, ficou impossibilitada de prestar os devidos cuidados 

ao seu genitor, ante a incompatibilidade de sua jornada de trabalho de 40 

(quarenta) horas semanais e a ausência de outros membros da família que 

tenham disponibilidade de permanecerem na função de cuidador em tempo 

integral. Assevera, ainda, que, embora tenha outras 02 (duas) irmãs, 

apenas 01 (uma), a senhora Rosana Monteiro da Silva, pode revezar com 

a impetrante na função de cuidadora, tendo em vista que a outra irmã, a 

senhora Raquel Monteiro de Queiroz, reside na cidade de Nova Mutum/MT. 

Em relação à genitora da impetrante, a senhora Maria Auxiliadora do 

Nascimento Monteiro, destaca que esta não pode atuar na qualidade de 

cuidadora do senhor José Monteiro da Silva, por ser pessoa com mais de 

60 (sessenta) anos – circunstância que a impede de ser cuidadora, por 

expressa previsão contratual –, além de ter a saúde fragilizada e, por 

recomendação médica, deve permanecer em repouso. Neste contexto, a 

impetrante requer a concessão da medida liminar, mediante a redução de 

sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de 

sua remuneração e da distribuição dos processos judiciais e 

administrativos em trâmite perante a Procuradoria do Município de Várzea 

Grande, a fim de que possa conciliar as funções inerentes ao seu cargo 

de procuradora municipal e as funções de cuidadora do seu genitor. É o 

breve relato. Fundamento e decido. A concessão de mandado de 

segurança submete-se ao requisito indispensável da comprovação, de 

plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da 

Constituição Federal e artigo 1º da Lei n. 12.016/2009. Aliás, sobre o 

conceito de liquidez e certeza do direito alegado para fins de impetração 

de mandado de segurança, Hely Lopes Meirelles, com a clareza que lhe é 

peculiar, assim leciona: "Direito líquido e certo é o que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende enseja à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza 

adotado pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo do 

legislador civil (CC, art. 1.533). É um conceito impróprio – e mal-expresso – 

alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a 

precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício 

deste direito." (Hely Lopes Meirelles in Mandado de Segurança, 26ª ed., 

págs. 36/37, Malheiros Editores, São Paulo: 2003) A impetrante tenciona 

provocar a tutela jurisdicional para compelir a autoridade impetrada a 

reduzir a sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem 

prejuízo de sua remuneração e da distribuição dos processos judiciais e 

administrativos em trâmite perante a Procuradoria do Município de Várzea 

Grande, a fim de que possa conciliar as funções inerentes ao seu cargo 

de procuradora municipal e as funções de cuidadora do seu genitor. Da 

análise da prova material arregimentada, notadamente, os atestados, os 

relatórios e o laudo médico pericial, verifica-se que o senhor José Monteiro 

da Silva foi diagnosticado com a doença de Alzheimer, além disso, 

apresentou um quadro grave de broncopneumonia não especificada (CID 

10 – J18.0), o que implicou em sua internação em Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI por 113 (cento e treze) dias. Diante desse quadro, o 

senhor José Monteiro da Silva foi submetido aos cuidados da empresa 

Qualific, responsável por prestar o Serviço de Atenção Domiciliar – S.A.D. 

(home care), que, por sua vez, exige a presença de um cuidador em 

tempo integral, o qual irá auxiliar o paciente em suas necessidades e 

atividades da vida cotidiana. A impetrante, com o intuito de compatibilizar a 

sua jornada de trabalho e a sua atuação como cuidadora de seu genitor, 

formulou um requerimento administrativo junto à Prefeitura de Várzea 

Grande (processo n. 649397/2020), solicitando a redução de sua jornada 

de trabalho em 50% (cinquenta por cento). A Procuradoria Geral do 

Município de Várzea Grande, por sua vez, indeferiu o pedido 

administrativo, sob o argumento de que inexiste, em Lei Orgânica ou no 

Estatuto de Servidores Públicos de Várzea Grande, disposição legal que 

assegure a redução da jornada de trabalho para servidores que detenham 

dependentes com deficiência ou que estejam acometidos de alguma 

doença. De acordo com o Parecer Jurídico n. 113/2020 (ID n. 28738167): 

“[...] a administração pública só esta autorizada a fazer aquilo que é 

permitido ou previsto em lei, ou seja, sua atuação está jungida ao princípio 

da legalidade estrita, sob pena, inclusive, de responsabilização do 

administrador que agir em detrimento ou sem amparo legal.”. Neste 

aspecto, a pretensão da impetrante, de redução da jornada de trabalho em 

razão da doença de seu genitor, esbarra no dever da municipalidade de 

estrita observância ao princípio da legalidade, o qual vincula todos os atos 

da Administração Pública. Nos termos do artigo 37 da Constituição da 

República Federativa do Brasil, a Administração Pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Sobre o princípio da legalidade estrita, 

o jurista Dirley da Cunha Júnior ensina o seguinte: "Sabe-se que, no âmbito 

das relações privadas, vige a ideia de que tudo o que não está proibido em 

lei está permitido. Nas relações públicas, contudo, o princípio da legalidade 

envolve a ideia de que a Administração só pode atuar quando autorizada 

ou permitida pela lei. A norma deve autorizar o agir e o não agir dos 

sujeitos da Administração pública, pois ela é integralmente subserviente à 

lei." (CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito administrativo. 17 ed. rev. 

ampl. e atual. – Salvador: JusPodivm, 2019, p. 39). Assim, em que pesem 

as garantias legais previstas no Estatuto do Idoso e no Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, a pretensão formulada no Processo Administrativo n. 

649397/2020 não é amparada pela lei de regência (Lei Orgânica ou 

Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande), especificamente, em 

relação à redução da jornada de trabalho para acompanhar dependente 

acometido de deficiência/doença, não havendo o que se falar em violação 

de direito líquido e certo. Colham-se ainda os julgados que ratificam a 

observância do princípio da legalidade pela Administração Pública: 

"RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO. 

PRETENSÃO À REDUÇÃO DE JORNADA. FILHO PORTADOR DE 

TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. De 

acordo com o art. 37, caput, da CF, a Administração Pública está vinculada 

ao princípio da legalidade, o qual instrui, limita e vincula a atividade 

administrativa, ou seja, a Administração só pode atuar de acordo com a 

vontade da lei. No caso em espécie, inexiste previsão na legislação de 

regência que autorize a redução de jornada pretendida pela parte autora, 

não sendo possível fundamentar seu pedido com base em lei estadual. 

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. RECURSO 

INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006694830, 

Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: 

Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 21/06/2018). (TJRS - Recurso 

Cível: 71006694830 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de 

Julgamento: 21/06/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/06/2018)". "RECURSO 

ADMINISTRATIVO GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO SUBSTITUTO - ACÚMULO 

DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade que, no 

direito público serve de limite e parâmetro estrito para sua atuação, de 

modo que não lhe cabe, seja a qualquer pretexto, afastar a sua aplicação. 

A pretensão de recebimento de gratificação por ter atuado como pregoeiro 

substituto em razão do acúmulo de serviço e não por motivo de 

afastamento do pregoeiro titular resta impossibilitada, pois inexiste 

previsão de substituição por demanda excessiva, seja na Lei 

Complementar nº 46/94, seja no Ato normativo nº 171/2015. Recurso 

conhecido e desprovido. (TJES - Recurso Administrativo: 

00136335520188080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de 

Julgamento: 26/03/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 

29/03/2019)". Imperioso destacar que a inobservância do sobredito 

princípio, mediante a concessão do pedido de redução da jornada de 
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trabalho, implicaria também em inobservância do princípio da 

impessoalidade, que é igualmente previsto no artigo 37 da CRFB e deve 

orientar a atuação da Administração Pública, na medida em que a 

Municipalidade não poderia beneficiar a impetrante, em detrimento dos 

demais servidores que se encontram em idêntica situação. Ainda sobre os 

princípios insculpidos no artigo 37 da CRFB, a eficiência da Administração 

Pública poderia ser comprometida na hipótese de acolhimento da 

pretensão vertida nos autos, uma vez que a impetrante pleiteou a redução 

da sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da 

distribuição de novos processos, judiciais e administrativos, que são de 

competência da Procuradoria-Geral do Município de Várzea Grande. 

Destaca-se o que diz o professor Dirley da Cunha Júnior sobre o aludido 

princípio: "O princípio da eficiência, que integra o artigo 37 da CF/88 por 

força da EC n. 19/98, trouxe para a Administração pública o dever explícito 

de boa administração para a realização de suas atribuições com rapidez, 

perfeição e rendimento, buscando impor no ambiente administrativo um 

modelo gerencial com maior ênfase nos resultados e na qualidade." 

(CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Opus cit., p. 48). Desta forma, não há como se 

garantir a eficiência do trabalho prestado pela impetrante, no que tange à 

qualidade e celeridade, com a redução da sua jornada de trabalho no 

patamar pretendido, sem prejuízo da distribuição de novos processos, 

judiciais e administrativos. Ademais, ainda que houvesse previsão legal 

para a redução da jornada de trabalho, nos moldes requeridos no 

Processo Administrativo n. 64939/2020 e na petição inicial, a análise do 

pedido dependeria da formação de um conjunto probatório mais sólido e 

consistente, o que implicaria na submissão do senhor José Monteiro da 

Silva a uma perícia médica oficial, seja na seara administrativa ou judicial. 

De igual modo, seria necessária a realização de um estudo social, a fim de 

comprovar os fatores essenciais à concessão do pedido, como a 

impossibilidade de custeio de um cuidador terceirizado e a indisponibilidade 

da irmã da impetrante para exercer integral e unicamente a função de 

cuidadora do senhor José Monteiro da Silva, sem prejuízo à produção de 

prova testemunhal e documental. Todavia, tais medidas tornam-se 

inviáveis pela via do mandado de segurança, que, por sua natureza 

jurídica, possui cognição restrita, não estando sujeita à dilação probatória. 

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 44.864 - TO (2014/0019431-9) RELATOR : 

MINISTRO OG FERNANDES RECORRENTE : ELAINE RIBEIRO SIMÕES 

ADVOGADOS : ROGER DE MELLO OTTAÑO - TO002583 MAURÍCIO 

CORDENONZI - TO002223B ROGÉRIO GOMES COELHO E OUTRO (S) - 

TO004155 RECORRIDO : ESTADO DO TOCANTINS PROCURADOR : ANA 

CATHARINA FRANÇA DE FREITAS E OUTRO (S) DECISÃO Vistos, etc. 

Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por 

Elaine Ribeiro Simões em oposição a acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (e-STJ fl. 71): MANDADO 

DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. GENITORA 

PADECENTE DO MAL DE ALZHEIMER, DIABETES E HIPERTENSÃO. 

NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS PELA IMPETRANTE. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIMINAR 

REVOGADA. SEGURANÇA DENEGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. 1 - Direito líquido e certo é aquele extreme de dúvidas e, embora 

se verifique direito ao servidor público Estadual à redução de sua jornada 

de trabalho nos casos previstos no artigo 112 da Lei Estadual nº 

1.818/2007, a impetrante não logrou êxito em comprovar este direito de 

forma líquida e certa. Ausente a perícia elaborada por JUNTA MÉDICA 

OFICIAL do Estado, ao arrepio da exigência contida no artigo 41 da 

Instrução Normativa Geral nº 02/2009. A questão posta sub judice, além 

de exigir prova de perícia oficial a fim de se constatar a alegada doença e 

sua extensão que, em tese, sofre a genitora da impetrante, exigir-se-á 

dilação probatória acerca dos fatos para se constar da necessidade de 

ser a própria postulante a única e exclusiva acompanhante ou cuidadora 

de sua genitora, ou seja, prova no sentido de não haver outros entes 

familiares (irmãos e outros) para também colaborarem nos cuidados com a 

mesma, haja vista que a simples alegação de que se faz necessário a 

impetrante cuidar de sua mãe é por demais vaga e, diante do serviço 

público, não se pode abrir precedentes inseguros sob pena de se ter um 

efeito multiplicador em detrimento do interesse público, onde inúmeros 

servidores buscariam igual tratamento sem provas cristalinas apenas para 

não exercerem o munus público. 2 - Inexistência de comprovação do 

direito líquido e certo reclamado na exordial por esta via judicial eleita pela 

impetrante via excepcional. 3 - Liminar Revogada. 4 - Segurança 

denegada. Extinção sem resolução de mérito. Nas razões do recurso 

ordinário, a recorrente defende a reforma do acórdão a quo por entender 

ter direito líquido e certo à redução de jornada de trabalho para seis horas 

diárias ininterruptas, conforme previsto no art. 112 da Lei n. 1.818, de 23 

de agosto de 2007, tendo em vista que sua mãe, a qual é sua dependente 

e portadora de necessidades especiais, possui quadro clínico compatível 

com MAL DE ALZHEIMER (CID 10 G30). Além do mais, seria diabética e 

hipertensa, fazendo uso contínuo de medicação controlada e com horários 

específicos, além de necessitar de vigilância e cuidado diário, uma vez 

que possui 76 (setenta e seis) anos de idade, não realizando várias 

tarefas sozinha, necessitando sempre do acompanhamento da filha com a 

qual reside. Contrarrazões às e-STJ, fls. 100/108. No âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não 

provimento do recurso ordinário (e-STJ, fls. 118/121). É o relatório. 

Inicialmente, destaco que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do 

CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ: 

"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça." Tenho que a irresignação não merece acolhida. Com efeito, nos 

termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988, "conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público". Assim, pela própria disposição 

constitucional, não é possível realizar atividade instrutória no mandado de 

segurança, de forma que a inexistência de elementos probatórios 

suficientes para a demonstração do direito evidente alegado na inicial 

impede a concessão da segurança pleiteada em juízo. No caso dos autos, 

ao enfrentar a questão, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes 

termos (e-STJ, fls. 73/75): A proteção do direito líquido e certo ocorre 

sempre que, houver ou estiver na iminência de se ter um ato ilegal, ou 

oriundo de abuso de poder, praticado ou a ser praticado por quem, em 

regra, ocupa cargo ou funções públicas. Pois bem. Resta, nesta 

oportunidade, apreciar se há, no caso sub judice, o referido direito líquido 

e certo e, o eventual ato causador da violação noticiada na exordial. 

Analisando os autos, data venia, e em que pese a doença materna 

sustentada pela impetrante, verifica-se que a via judicial eleita para buscar 

seu pretenso direito à redução de jornada de trabalho no serviço público 

deste Estado não é adequada. Com efeito, como visto acima, direito líquido 

e certo é aquele extreme de dúvidas e, no caso in concreto, embora se 

verifique direito ao servidor público Estadual à redução de sua jornada de 

trabalho nos casos previstos no artigo 112 da Lei Estadual nº 1.818/2007, 

a impetrante não possui este direito de forma líquida e certa. Explica-se. 

Destarte, a questão posta sub judice, além de exigir prova de perícia oficial 

a fim de se constatar a alegada doença e sua extensão que, em tese, 

sofre a genitora da impetrante, exigir-se-á dilação probatória acerca dos 

fatos para se constar da necessidade de ser a própria postulante a única 

e exclusiva acompanhante ou cuidadora de sua genitora, ou seja, prova 

no sentido de não haver outros entes familiares (irmãos e outros) para 

também colaborarem nos cuidados com a mesma, haja vista que a simples 

alegação de que se faz necessário a impetrante cuidar de sua mãe é por 

demais vaga e, diante do serviço público, não se pode abrir precedentes 

inseguros sob pena de se ter um efeito multiplicador em detrimento do 

interesse público, onde inúmeros servidores buscariam igual tratamento 

sem provas cristalinas apenas para não exercerem o munus público. No 

caso sub judice não há, nem perícia elaborada por JUNTA MÉDICA 

OFICIAL do Estado, conforme se vê da exigência contida no artigo 41 da 

Instrução Normativa Geral nº 02/2009: Das perícias para concessão de 

horário especial Art. 41. Compete à Junta Médica Oficial do Estado avaliar, 

decidir e pronunciar-se nas perícias referentes à redução da jornada de 

trabalho de oito para seis horas diárias ininterruptas, solicitadas por 

servidor portador de deficiência, nos termos do art. 115, da Lei 

1.818/2007, bem como por servidor que possua cônjuge, companheiro (a), 

filhos ou pais portadores de necessidades especiais, nos termos do art. 

112, da Lei 1.818/2007. (g.n.) Ademais, também, não demonstra a 

impetrante, de forma inconteste que sua mãe necessita única e 

exclusivamente de seus particulares cuidados, já que podem existir ou 

não outras pessoas da família para colaborarem em tal função humanitária 

e, esta prova exige dilação probatória incabível neste instrumento 

constitucional. Ressalta-se que os documentos médicos acostados pela 
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impetrante não podem substituir uma perícia oficial do Estado. Registra-se 

que, não se está aqui afirmando não ter direito a impetrante ao pedido 

mediato formulado redução de sua jornada de trabalho -, mas sim que tal 

direito, pela via escolhida, não se apresenta de forma líquida e certa capaz 

de ensejar o manejo do presente remédio constitucional estrito e 

excepcional de forma a objetivar amparo a seu alegado direito. Ou seja, tal 

como declarado no acórdão a quo, a impetrante não logrou demonstrar a 

veracidade das alegações formuladas, tampouco a liquidez e certeza do 

direito vindicado, pois não instruiu os autos com perícia oficial nem 

produziu provas acerca da imprescindibilidade de seus cuidados para a 

melhora da situação de saúde de sua genitora.Nesse contexto, o writ 

acabou denegado pela impropriedade da via eleita e não por eventual 

negativa do direito à redução de jornada, conforme ressaltado pelo 

eminente relator na origem. Assim, mostra-se irretocável o acórdão 

proferido pelo TJTO. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO 

OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR, NO 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III. O mandado 

de segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova 

pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não se admite, 

portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar, aos 

autos, a documentação necessária ao apoio de sua pretensão, como é 

amplamente apregoado pelas lições da doutrina jurídica e pela 

jurisprudência dos Tribunais. [...] VII. Agravo interno improvido. (AgInt no 

RMS 51.356/AC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016) PROCESSUAL CIVIL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

PENA DE DEMISSÃO. IRREGULARIDADES FORMAIS DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

SEGURANÇA DENEGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

SEGURANÇA DENEGADA. [...] 8. Esclareça-se que o "mandado de 

segurança não constitui via adequada para o reexame das provas 

produzidas em processo administrativo disciplinar, tampouco à revisão do 

juízo de valor que a autoridade administrativa faz sobre elas." (MS 

14.217/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 

16/12/2015). 9. Por fim, o Mandado de Segurança detém entre seus 

requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte 

impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço 

para dilação probatória na célere via do mandamus. Nesse sentido: MS 

14.217/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 

16/12/201, e AgRg no RMS 44.608/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 27/03/2014. [...] 11. Segurança denegada. (MS 

21.666/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016) Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, 

do CPC/2015, c/c o art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso 

ordinário em mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 

de agosto de 2017. Ministro Og Fernandes Relator (STJ - RMS: 44864 TO 

2014/0019431-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 

15/08/2017)". Ante o exposto, com fulcro no artigo 10 da Lei n. 

12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil, restando denegado o mandado de 

segurança, por força do disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009. 

Sem custas e honorários advocatícios, eis que incabíveis na espécie. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333627 Nr: 2206-13.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DA SILVA CASSIM, ISLIENE 

AUXILIADORA CORREA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 490/494, no prazo de 15 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004097-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELITA FERNANDES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004097-42.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NELITA FERNANDES MORAES 

REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos em 

correição. Trata-se de ação previdenciária, em fase de conhecimento, que 

NELITA FERNANDES MORAES move em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, objetivando compelir o requerido a implantar 

benefício de natureza pecuniária. É o breve relato. Fundamento e decido. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 109, § 3º, com redação 

alterada pela Emenda Constitucional n. 103 de 2019, prevê que a “Lei 

poderá autorizar que as causas de competência da justiça federal em que 

foram parte instituição de previdência social e segurado possam ser 

processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio 

do segurado não for sede de vara federal.”. Trata-se do exercício da 

competência federal delegada, autorizado e regulamentado pela Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

13.876, de 20 de setembro de 2019. A recente alteração legislativa 

acabou por suprimir a competência federal delegada quando a comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a menos de 70 km de distância de 

município sede de vara federal. Interpretação, a contrario sensu, do art. 

15, III, da Lei nº 5.010/1966: “Art. 15. Quando a comarca não for sede de 

vara federal, poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual: [...] 

III – as causas em que forem parte instituição de previdência social e 

segurado e que se referirem a benefício de natureza pecuniária, quando a 

comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km 

(setenta quilômetros) de município sede de vara federal;” A seu turno, o 

Conselho da Justiça Federal editou a Resolução nº 603/2019 – CJF, que 

dispõe sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos 

termos das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei n. 13.876/2019. O 

Conselho da Justiça Federal, por meio do aludido instrumento normativo, 

unificou os critérios a serem adotados pelos Tribunais Regionais Federais, 

no tocante à publicação de lista com a indicação das comarcas estaduais 

que exercerão a competência federal delegada. O artigo 4º da Resolução 

nº 603/2019 – CJF estabelece, ainda, o seguinte: “Art. 4º. As ações, em 

fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de 

janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo 

estadual, nos termos em que previstos pelo § 3º do artigo 109 da 

Constituição federal, pelo inciso III do artigo 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1965, em sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de 

Processo Civil”. Em observância à citada Resolução, o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região editou a Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, na qual torna pública a lista de comarcas estaduais 

localizadas na área de jurisdição da 1ª Região, com competência federal 

delegada para o processamento e julgamento das causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, relativamente a 

benefício de natureza pecuniária. O Anexo I da Portaria diz respeito à lista 

de comarcas estaduais com competência federal delegada para 

processar e julgar as causas que se enquadram na situação prevista no 

artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966, com a redação dada pela a Lei nº 

13.876/2019, ao passo que o Anexo II da Portaria elenca as comarcas 
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estaduais que deixaram de possuir competência federal delegada. Na 

iminência da entrada em vigor do artigo 3º Lei nº 13.876/2019, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 

nº 6, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS. Na 

oportunidade, o Ministro delimitou a tese que será submetida a julgamento 

no IAC nº 6: “Efeitos da Lei n. 13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada”. Outrossim, foi 

determinado por sua Excelência, no bojo do IAC nº 6, “a imediata 

suspensão, em todo território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela justiça estadual (no exercício da 

jurisdição federal delegada) para a justiça federal, até o julgamento 

definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito 

de Competência”. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo 

Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 

motivado pela atuação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Guaíba/RS. O Juízo Estadual, antes mesmo da entrada em vigor do art. 3º 

da Lei nº 13.876/2019, reconheceu a sua incompetência para processar e 

julgar a causa ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por 

Maria Amélia Tolo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que versa sobre benefício de natureza pecuniária. No sentir do 

Juízo Estadual suscitado, a edição da Lei nº 13.876/2019 excluiu a 

jurisdição federal delegada para o processamento e julgamento da causa, 

uma vez que a Comarca de Guaíba localiza-se a 30 km da cidade de Porto 

Alegre, que é município sede de vara federal, motivando a remessa dos 

autos da ação previdenciária ao Juízo Federal suscitante. Neste contexto, 

em que pese a controvérsia fundada na modificação de competência para 

o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada, é irrefragável a 

entrada em vigor do artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, que modificou a 

redação do artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. O artigo 5º, I, da Lei 

nº 13.876/2019 fixou o dia 1º de janeiro de 2020 para o início da vigência 

do novo regramento sobre competência federal delegada no âmbito 

previdenciário. Portanto, desde 1º de janeiro de 2020, toda e qualquer 

comarca estadual que estiver localizada a menos de 70 km de município 

sede de vara federal passou a ser absolutamente incompetente para 

processar e julgar as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefício de natureza 

pecuniária. Nessa perspectiva, tem-se que o debate jurídico 

consubstanciado IAC nº 6 do STJ diz respeito apenas e tão somente à 

(im)possibilidade de redistribuição para a Justiça Federal das ações 

previdenciárias ajuizadas até 31/12/2019, e que, até então, eram de 

competência federal delegada, de modo que a decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça não contempla as ações ajuizadas a partir de 

1º de janeiro de 2020, sob a égide da Lei nº 13.876/2019. No caso dos 

autos, a ação foi distribuída após a entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 

13.876/2019, não estando sujeita aos feitos da decisão prolatada no IAC 

nº 6 do STJ, uma vez que a Comarca de Várzea Grande, desde 1º de 

janeiro de 2020, não ostenta competência federal delegada para 

processar e julgar a causa, por localizar-se a menos de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal, que, no caso, é o 

município de Cuiabá. Não há, pois, outra conclusão aceitável após a 

entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 13.876/2019 e a edição da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, Anexo II, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que deixa evidente que a Comarca de Várzea Grande não 

mais ostenta a competência federal delegada em matéria previdenciária, 

ante a sua proximidade territorial com Cuiabá, município sede de vara 

federal situado a menos de 70 Km. Assim, não há que se falar em 

inobservância da decisão prolatada nos autos do IAC nº 6 do STJ, cuja 

tese delimitada não alcança a hipótese dos autos, mas sim no estrito 

cumprimento de disposição legal em vigor, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no 3° da Lei nº 13.876/2019. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 109, § 3º, da CF/88, artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, artigo 1°, § 2º e 

Anexo II da Portaria Consolidada – Presi 9507568/2019 e artigo 64, § 1º, 

do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente causa previdenciária, razão pela 

qual DETERMINO a remessa dos autos para a Seção Judiciária de Mato 

Grosso - Cuiabá, para a redistribuição ao Juízo Federal competente. Não 

havendo possibilidade de remessa eletrônica via PJe, remeta-se cópia 

integral dos autos por malote digital ou outro meio eletrônico, em 

observância ao disposto no artigo 4º da Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, arquivando, a seguir, os autos originais. Intime-se a parte 

autora. Às providências. Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema 

PJe. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003564-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA JUCELINA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003564-83.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARGARIDA JUCELINA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

- INSS Vistos em correição. Trata-se de ação de concessão de benefício 

assistencial, em fase de conhecimento, que MARGARIDA JUCELINA 

FIGUEIREDO move em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, objetivando compelir o requerido a implantar benefício de natureza 

pecuniária. É o breve relato. Fundamento e decido. A Constituição Federal 

de 1988, em seu artigo 109, § 3º, com redação alterada pela Emenda 

Constitucional n. 103 de 2019, prevê que a “Lei poderá autorizar que as 

causas de competência da justiça federal em que foram parte instituição 

de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na 

justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede 

de vara federal.”. Trata-se do exercício da competência federal delegada, 

autorizado e regulamentado pela Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, com 

as alterações introduzidas pela Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019. 

A recente alteração legislativa acabou por suprimir a competência federal 

delegada quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a 

menos de 70 km de distância de município sede de vara federal. 

Interpretação, a contrario sensu, do art. 15, III, da Lei nº 5.010/1966: “Art. 

15. Quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser 

processadas e julgadas na justiça estadual: [...] III – as causas em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefício de natureza pecuniária, quando a comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal;” A seu turno, o Conselho 

da Justiça Federal editou a Resolução nº 603/2019 – CJF, que dispõe 

sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos termos 

das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei n. 13.876/2019. O 

Conselho da Justiça Federal, por meio do aludido instrumento normativo, 

unificou os critérios a serem adotados pelos Tribunais Regionais Federais, 

no tocante à publicação de lista com a indicação das comarcas estaduais 

que exercerão a competência federal delegada. O artigo 4º da Resolução 

nº 603/2019 – CJF estabelece, ainda, o seguinte: “Art. 4º. As ações, em 

fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de 

janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo 

estadual, nos termos em que previstos pelo § 3º do artigo 109 da 

Constituição federal, pelo inciso III do artigo 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1965, em sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de 

Processo Civil”. Em observância à citada Resolução, o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região editou a Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, na qual torna pública a lista de comarcas estaduais 

localizadas na área de jurisdição da 1ª Região, com competência federal 

delegada para o processamento e julgamento das causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, relativamente a 

benefício de natureza pecuniária. O Anexo I da Portaria diz respeito à lista 

de comarcas estaduais com competência federal delegada para 

processar e julgar as causas que se enquadram na situação prevista no 

artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966, com a redação dada pela a Lei nº 

13.876/2019, ao passo que o Anexo II da Portaria elenca as comarcas 

estaduais que deixaram de possuir competência federal delegada. Na 

iminência da entrada em vigor do artigo 3º Lei nº 13.876/2019, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 

nº 6, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS. Na 

oportunidade, o Ministro delimitou a tese que será submetida a julgamento 

no IAC nº 6: “Efeitos da Lei n. 13.876/2019 na modificação de competência 
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para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada”. Outrossim, foi 

determinado por sua Excelência, no bojo do IAC nº 6, “a imediata 

suspensão, em todo território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela justiça estadual (no exercício da 

jurisdição federal delegada) para a justiça federal, até o julgamento 

definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito 

de Competência”. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo 

Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 

motivado pela atuação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Guaíba/RS. O Juízo Estadual, antes mesmo da entrada em vigor do art. 3º 

da Lei nº 13.876/2019, reconheceu a sua incompetência para processar e 

julgar a causa ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por 

Maria Amélia Tolo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que versa sobre benefício de natureza pecuniária. No sentir do 

Juízo Estadual suscitado, a edição da Lei nº 13.876/2019 excluiu a 

jurisdição federal delegada para o processamento e julgamento da causa, 

uma vez que a Comarca de Guaíba localiza-se a 30 km da cidade de Porto 

Alegre, que é município sede de vara federal, motivando a remessa dos 

autos da ação previdenciária ao Juízo Federal suscitante. Neste contexto, 

em que pese a controvérsia fundada na modificação de competência para 

o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada, é irrefragável a 

entrada em vigor do artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, que modificou a 

redação do artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. O artigo 5º, I, da Lei 

nº 13.876/2019 fixou o dia 1º de janeiro de 2020 para o início da vigência 

do novo regramento sobre competência federal delegada no âmbito 

previdenciário. Portanto, desde 1º de janeiro de 2020, toda e qualquer 

comarca estadual que estiver localizada a menos de 70 km de município 

sede de vara federal passou a ser absolutamente incompetente para 

processar e julgar as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefício de natureza 

pecuniária. Nessa perspectiva, tem-se que o debate jurídico 

consubstanciado IAC nº 6 do STJ diz respeito apenas e tão somente à 

(im)possibilidade de redistribuição para a Justiça Federal das ações 

previdenciárias ajuizadas até 31/12/2019, e que, até então, eram de 

competência federal delegada, de modo que a decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça não contempla as ações ajuizadas a partir de 

1º de janeiro de 2020, sob a égide da Lei nº 13.876/2019. No caso dos 

autos, a ação foi distribuída após a entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 

13.876/2019, não estando sujeita aos feitos da decisão prolatada no IAC 

nº 6 do STJ, uma vez que a Comarca de Várzea Grande, desde 1º de 

janeiro de 2020, não ostenta competência federal delegada para 

processar e julgar a causa, por localizar-se a menos de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal, que, no caso, é o 

município de Cuiabá. Não há, pois, outra conclusão aceitável após a 

entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 13.876/2019 e a edição da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, Anexo II, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que deixa evidente que a Comarca de Várzea Grande não 

mais ostenta a competência federal delegada em matéria previdenciária, 

ante a sua proximidade territorial com Cuiabá, município sede de vara 

federal situado a menos de 70 Km. Assim, não há que se falar em 

inobservância da decisão prolatada nos autos do IAC nº 6 do STJ, cuja 

tese delimitada não alcança a hipótese dos autos, mas sim no estrito 

cumprimento de disposição legal em vigor, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no 3° da Lei nº 13.876/2019. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 109, § 3º, da CF/88, artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, artigo 1°, § 2º e 

Anexo II da Portaria Consolidada – Presi 9507568/2019 e artigo 64, § 1º, 

do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente causa previdenciária, razão pela 

qual DETERMINO a remessa dos autos para a Seção Judiciária de Mato 

Grosso - Cuiabá, para a redistribuição ao Juízo Federal competente. Não 

havendo possibilidade de remessa eletrônica via PJe, remeta-se cópia 

integral dos autos por malote digital ou outro meio eletrônico, em 

observância ao disposto no artigo 4º da Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, arquivando, a seguir, os autos originais. Intime-se a parte 

autora. Às providências. Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema 

PJe. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003475-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DO BELEM IURCZAK QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003475-60.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LAURA DO BELEM IURCZAK 

QUEIROZ REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 

INSS Vistos em correição. Trata-se de ação de concessão de benefício 

assistencial, em fase de conhecimento, que LAURA DO BELEM IURCZAK 

QUEIROZ move em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

objetivando compelir o requerido a implantar benefício de natureza 

pecuniária. É o breve relato. Fundamento e decido. A Constituição Federal 

de 1988, em seu artigo 109, § 3º, com redação alterada pela Emenda 

Constitucional n. 103 de 2019, prevê que a “Lei poderá autorizar que as 

causas de competência da justiça federal em que foram parte instituição 

de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na 

justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede 

de vara federal.”. Trata-se do exercício da competência federal delegada, 

autorizado e regulamentado pela Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, com 

as alterações introduzidas pela Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019. 

A recente alteração legislativa acabou por suprimir a competência federal 

delegada quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a 

menos de 70 km de distância de município sede de vara federal. 

Interpretação, a contrario sensu, do art. 15, III, da Lei nº 5.010/1966: “Art. 

15. Quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser 

processadas e julgadas na justiça estadual: [...] III – as causas em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefício de natureza pecuniária, quando a comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal;” A seu turno, o Conselho 

da Justiça Federal editou a Resolução nº 603/2019 – CJF, que dispõe 

sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos termos 

das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei n. 13.876/2019. O 

Conselho da Justiça Federal, por meio do aludido instrumento normativo, 

unificou os critérios a serem adotados pelos Tribunais Regionais Federais, 

no tocante à publicação de lista com a indicação das comarcas estaduais 

que exercerão a competência federal delegada. O artigo 4º da Resolução 

nº 603/2019 – CJF estabelece, ainda, o seguinte: “Art. 4º. As ações, em 

fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de 

janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo 

estadual, nos termos em que previstos pelo § 3º do artigo 109 da 

Constituição federal, pelo inciso III do artigo 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1965, em sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de 

Processo Civil”. Em observância à citada Resolução, o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região editou a Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, na qual torna pública a lista de comarcas estaduais 

localizadas na área de jurisdição da 1ª Região, com competência federal 

delegada para o processamento e julgamento das causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, relativamente a 

benefício de natureza pecuniária. O Anexo I da Portaria diz respeito à lista 

de comarcas estaduais com competência federal delegada para 

processar e julgar as causas que se enquadram na situação prevista no 

artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966, com a redação dada pela a Lei nº 

13.876/2019, ao passo que o Anexo II da Portaria elenca as comarcas 

estaduais que deixaram de possuir competência federal delegada. Na 

iminência da entrada em vigor do artigo 3º Lei nº 13.876/2019, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 

nº 6, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS. Na 

oportunidade, o Ministro delimitou a tese que será submetida a julgamento 

no IAC nº 6: “Efeitos da Lei n. 13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada”. Outrossim, foi 

determinado por sua Excelência, no bojo do IAC nº 6, “a imediata 

suspensão, em todo território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela justiça estadual (no exercício da 

jurisdição federal delegada) para a justiça federal, até o julgamento 

definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito 
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de Competência”. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo 

Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 

motivado pela atuação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Guaíba/RS. O Juízo Estadual, antes mesmo da entrada em vigor do art. 3º 

da Lei nº 13.876/2019, reconheceu a sua incompetência para processar e 

julgar a causa ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por 

Maria Amélia Tolo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que versa sobre benefício de natureza pecuniária. No sentir do 

Juízo Estadual suscitado, a edição da Lei nº 13.876/2019 excluiu a 

jurisdição federal delegada para o processamento e julgamento da causa, 

uma vez que a Comarca de Guaíba localiza-se a 30 km da cidade de Porto 

Alegre, que é município sede de vara federal, motivando a remessa dos 

autos da ação previdenciária ao Juízo Federal suscitante. Neste contexto, 

em que pese a controvérsia fundada na modificação de competência para 

o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada, é irrefragável a 

entrada em vigor do artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, que modificou a 

redação do artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. O artigo 5º, I, da Lei 

nº 13.876/2019 fixou o dia 1º de janeiro de 2020 para o início da vigência 

do novo regramento sobre competência federal delegada no âmbito 

previdenciário. Portanto, desde 1º de janeiro de 2020, toda e qualquer 

comarca estadual que estiver localizada a menos de 70 km de município 

sede de vara federal passou a ser absolutamente incompetente para 

processar e julgar as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefício de natureza 

pecuniária. Nessa perspectiva, tem-se que o debate jurídico 

consubstanciado IAC nº 6 do STJ diz respeito apenas e tão somente à 

(im)possibilidade de redistribuição para a Justiça Federal das ações 

previdenciárias ajuizadas até 31/12/2019, e que, até então, eram de 

competência federal delegada, de modo que a decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça não contempla as ações ajuizadas a partir de 

1º de janeiro de 2020, sob a égide da Lei nº 13.876/2019. No caso dos 

autos, a ação foi distribuída após a entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 

13.876/2019, não estando sujeita aos feitos da decisão prolatada no IAC 

nº 6 do STJ, uma vez que a Comarca de Várzea Grande, desde 1º de 

janeiro de 2020, não ostenta competência federal delegada para 

processar e julgar a causa, por localizar-se a menos de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal, que, no caso, é o 

município de Cuiabá. Não há, pois, outra conclusão aceitável após a 

entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 13.876/2019 e a edição da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, Anexo II, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que deixa evidente que a Comarca de Várzea Grande não 

mais ostenta a competência federal delegada em matéria previdenciária, 

ante a sua proximidade territorial com Cuiabá, município sede de vara 

federal situado a menos de 70 Km. Assim, não há que se falar em 

inobservância da decisão prolatada nos autos do IAC nº 6 do STJ, cuja 

tese delimitada não alcança a hipótese dos autos, mas sim no estrito 

cumprimento de disposição legal em vigor, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no 3° da Lei nº 13.876/2019. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 109, § 3º, da CF/88, artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, artigo 1°, § 2º e 

Anexo II da Portaria Consolidada – Presi 9507568/2019 e artigo 64, § 1º, 

do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente causa previdenciária, razão pela 

qual DETERMINO a remessa dos autos para a Seção Judiciária de Mato 

Grosso - Cuiabá, para a redistribuição ao Juízo Federal competente. Não 

havendo possibilidade de remessa eletrônica via PJe, remeta-se cópia 

integral dos autos por malote digital ou outro meio eletrônico, em 

observância ao disposto no artigo 4º da Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, arquivando, a seguir, os autos originais. Intime-se a parte 

autora. Às providências. Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema 

PJe. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001293-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001293-04.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA ODETE FRANCO 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos 

em correição. Trata-se de ação previdenciária, em fase de conhecimento, 

que MARIA ODETE FRANCO move em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, objetivando compelir o requerido a implantar 

benefício de natureza pecuniária. É o breve relato. Fundamento e decido. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 109, § 3º, com redação 

alterada pela Emenda Constitucional n. 103 de 2019, prevê que a “Lei 

poderá autorizar que as causas de competência da justiça federal em que 

foram parte instituição de previdência social e segurado possam ser 

processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio 

do segurado não for sede de vara federal.”. Trata-se do exercício da 

competência federal delegada, autorizado e regulamentado pela Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

13.876, de 20 de setembro de 2019. A recente alteração legislativa 

acabou por suprimir a competência federal delegada quando a comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a menos de 70 km de distância de 

município sede de vara federal. Interpretação, a contrario sensu, do art. 

15, III, da Lei nº 5.010/1966: “Art. 15. Quando a comarca não for sede de 

vara federal, poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual: [...] 

III – as causas em que forem parte instituição de previdência social e 

segurado e que se referirem a benefício de natureza pecuniária, quando a 

comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km 

(setenta quilômetros) de município sede de vara federal;” A seu turno, o 

Conselho da Justiça Federal editou a Resolução nº 603/2019 – CJF, que 

dispõe sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos 

termos das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei n. 13.876/2019. O 

Conselho da Justiça Federal, por meio do aludido instrumento normativo, 

unificou os critérios a serem adotados pelos Tribunais Regionais Federais, 

no tocante à publicação de lista com a indicação das comarcas estaduais 

que exercerão a competência federal delegada. O artigo 4º da Resolução 

nº 603/2019 – CJF estabelece, ainda, o seguinte: “Art. 4º. As ações, em 

fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de 

janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo 

estadual, nos termos em que previstos pelo § 3º do artigo 109 da 

Constituição federal, pelo inciso III do artigo 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1965, em sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de 

Processo Civil”. Em observância à citada Resolução, o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região editou a Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, na qual torna pública a lista de comarcas estaduais 

localizadas na área de jurisdição da 1ª Região, com competência federal 

delegada para o processamento e julgamento das causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, relativamente a 

benefício de natureza pecuniária. O Anexo I da Portaria diz respeito à lista 

de comarcas estaduais com competência federal delegada para 

processar e julgar as causas que se enquadram na situação prevista no 

artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966, com a redação dada pela a Lei nº 

13.876/2019, ao passo que o Anexo II da Portaria elenca as comarcas 

estaduais que deixaram de possuir competência federal delegada. Na 

iminência da entrada em vigor do artigo 3º Lei nº 13.876/2019, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 

nº 6, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS. Na 

oportunidade, o Ministro delimitou a tese que será submetida a julgamento 

no IAC nº 6: “Efeitos da Lei n. 13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada”. Outrossim, foi 

determinado por sua Excelência, no bojo do IAC nº 6, “a imediata 

suspensão, em todo território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela justiça estadual (no exercício da 

jurisdição federal delegada) para a justiça federal, até o julgamento 

definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito 

de Competência”. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo 

Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 

motivado pela atuação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Guaíba/RS. O Juízo Estadual, antes mesmo da entrada em vigor do art. 3º 

da Lei nº 13.876/2019, reconheceu a sua incompetência para processar e 

julgar a causa ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por 

Maria Amélia Tolo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que versa sobre benefício de natureza pecuniária. No sentir do 
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Juízo Estadual suscitado, a edição da Lei nº 13.876/2019 excluiu a 

jurisdição federal delegada para o processamento e julgamento da causa, 

uma vez que a Comarca de Guaíba localiza-se a 30 km da cidade de Porto 

Alegre, que é município sede de vara federal, motivando a remessa dos 

autos da ação previdenciária ao Juízo Federal suscitante. Neste contexto, 

em que pese a controvérsia fundada na modificação de competência para 

o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada, é irrefragável a 

entrada em vigor do artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, que modificou a 

redação do artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. O artigo 5º, I, da Lei 

nº 13.876/2019 fixou o dia 1º de janeiro de 2020 para o início da vigência 

do novo regramento sobre competência federal delegada no âmbito 

previdenciário. Portanto, desde 1º de janeiro de 2020, toda e qualquer 

comarca estadual que estiver localizada a menos de 70 km de município 

sede de vara federal passou a ser absolutamente incompetente para 

processar e julgar as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefício de natureza 

pecuniária. Nessa perspectiva, tem-se que o debate jurídico 

consubstanciado IAC nº 6 do STJ diz respeito apenas e tão somente à 

(im)possibilidade de redistribuição para a Justiça Federal das ações 

previdenciárias ajuizadas até 31/12/2019, e que, até então, eram de 

competência federal delegada, de modo que a decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça não contempla as ações ajuizadas a partir de 

1º de janeiro de 2020, sob a égide da Lei nº 13.876/2019. No caso dos 

autos, a ação foi distribuída após a entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 

13.876/2019, não estando sujeita aos feitos da decisão prolatada no IAC 

nº 6 do STJ, uma vez que a Comarca de Várzea Grande, desde 1º de 

janeiro de 2020, não ostenta competência federal delegada para 

processar e julgar a causa, por localizar-se a menos de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal, que, no caso, é o 

município de Cuiabá. Não há, pois, outra conclusão aceitável após a 

entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 13.876/2019 e a edição da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, Anexo II, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que deixa evidente que a Comarca de Várzea Grande não 

mais ostenta a competência federal delegada em matéria previdenciária, 

ante a sua proximidade territorial com Cuiabá, município sede de vara 

federal situado a menos de 70 Km. Assim, não há que se falar em 

inobservância da decisão prolatada nos autos do IAC nº 6 do STJ, cuja 

tese delimitada não alcança a hipótese dos autos, mas sim no estrito 

cumprimento de disposição legal em vigor, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no 3° da Lei nº 13.876/2019. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 109, § 3º, da CF/88, artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, artigo 1°, § 2º e 

Anexo II da Portaria Consolidada – Presi 9507568/2019 e artigo 64, § 1º, 

do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente causa previdenciária, razão pela 

qual DETERMINO a remessa dos autos para a Seção Judiciária de Mato 

Grosso - Cuiabá, para a redistribuição ao Juízo Federal competente. Não 

havendo possibilidade de remessa eletrônica via PJe, remeta-se cópia 

integral dos autos por malote digital ou outro meio eletrônico, em 

observância ao disposto no artigo 4º da Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, arquivando, a seguir, os autos originais. Intime-se a parte 

autora. Às providências. Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema 

PJe. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018441-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003748-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS OGULINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, e tendo em vista a certidão retro do 

Senhor Oficial de Justiça, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

Requerente, na pessoa de seu advogado para informar o motivo do não 

comparecimento da parte Exequente à perícia médica designada, bem 

como informar se ainda tem interesse na realização da referida perícia 

médica. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016569-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAMEDES ALMEIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004923-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO OAB - MT15398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

a parte apelada para, querendo, contrarrazoar no prazo 15 dias, o 

recurso de apelação tempestivamente interposto. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017364-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014698-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERRY MICKEY BONIFÁCIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERIS FILLIPE OLIVEIRA OAB - MT25112/O (ADVOGADO(A))
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LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

deliberar a intimação da parte Requerente, na pessoa de seu advogado, 

para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos previstos no 

art. 730, c/c 614, II, ambos do Código de Processo Civil. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000357-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIKHAEL HANNA JEREIJE (EXECUTADO)

M.H. JEREIJE - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000357-18.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: M.H. JEREIJE - ME, MIKHAEL HANNA JEREIJE Vistos, 

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, 

perseguindo o recebimento do valor Inscrito em Dívida Ativa, todavia, a 

exequente pugnou pela extinção do feito ante a quitação do débito. É a 

síntese. Fundamento e Decido. Restou demonstrado que a liquidação do 

débito ocorreu durante o curso do processo de execução, impondo-se 

desta forma a extinção do presente feito em razão da parte devedora 

satisfazer a obrigação. Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 

924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

E DECLARO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, visto que 

a parte executada nada mais deve à Fazenda Pública. Custas processuais 

a encargo do executado. Após o trânsito em julgado e observado as 

formalidades de estilo, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005354-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL ANCELMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005354-39.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA IZABEL ANCELMO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos... Ante os documentos juntados pelo requerente, intime-se 

a Sra. Perita para dar continuidade ao trabalho pericial no prazo legal. Às 

providências. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004706-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE SEMPIO NETO (EXECUTADO)

FRIGORIFICO PANTANAL LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO FREITAS MARTINS (EXECUTADO)

LIDIANE CORREA SEMPIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004706-30.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: FRIGORIFICO PANTANAL LTDA - ME, HENRIQUE SEMPIO 

NETO, LUIZ ANTONIO FREITAS MARTINS, LIDIANE CORREA SEMPIO 

Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual, perseguindo o recebimento do valor Inscrito em Dívida Ativa, 

todavia, a exequente pugnou pela extinção do feito ante a quitação do 

débito. É a síntese. Fundamento e Decido. Restou demonstrado que a 

liquidação do débito ocorreu durante o curso do processo de execução, 

impondo-se desta forma a extinção do presente feito em razão da parte 

devedora satisfazer a obrigação. Por tais razões e, com sustentáculo nos 

artigos 924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, 

visto que a parte executada nada mais deve à Fazenda Pública. Custas 

processuais a encargo do executado. Após o trânsito em julgado e 

observado as formalidades de estilo, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006882-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006882-45.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE NOSSA 

SENHORA DO LIVRAMENTO EXECUTADO: BRASIL MINERIO MINERACAO 

SULTAN AYTHEE LTDA Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta 

pela Fazenda Pública Municipal de Nossa Senhora do Livramento, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Dívida Ativa, 

todavia, a exequente pugnou pela extinção do feito ante a quitação do 

débito. É a síntese. Fundamento e Decido. Restou demonstrado que a 

liquidação do débito ocorreu durante o curso do processo de execução, 

impondo-se desta forma a extinção do presente feito em razão da parte 

devedora satisfazer a obrigação. Por tais razões e, com sustentáculo nos 

artigos 924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito. 

Sem condenação em honorários advocatícios. Custas a encargo do 

executado. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de 

estilo, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020294-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019683-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - VÁRZEA GRANDE-MT (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017355-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA SANTANA ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017828-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO PERES ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017844-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011051-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

SUELEN CRISTINA DE SOUZA BRANDAO (REQUERENTE)

ANDRE LUIS BORGES CARVALHO (REQUERENTE)

EDSON FERREIRA DE ARRUDA ROSA (REQUERENTE)

ALINE MAYANE DE LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018689-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO BATISTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018697-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEVES LUCIA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000542-56.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRCE TEIXEIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

a parte apelada para, querendo, contrarrazoar no prazo 15 dias, o 

recurso de apelação tempestivamente interposto. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016334-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017217-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MONTANDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RAFAEL PORTA MONTANDON OAB - MT27061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007027-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. D. M. D. R. (REQUERENTE)

F. D. M. R. (REQUERENTE)

P. I. D. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

a parte apelada para, querendo, contrarrazoar no prazo 15 dias, o 

recurso de apelação tempestivamente interposto. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017122-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA SACRA GOMI LEW (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017456-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018067-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELZITA MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018347-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007104-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA QUEIROZ DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

a parte apelada para, querendo, contrarrazoar no prazo 15 dias, o 

recurso de apelação tempestivamente interposto. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003269-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA XAVIER DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003269-17.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE EXECUTADO: ALESSANDRA XAVIER DA COSTA Vistos, 

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Dívida Ativa. 

Em sequência, pugnou pela desistência da ação e requereu a extinção 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC, bem 

como a liberação dos valores bloqueados. É o relatório. Decido. Face ao 

pedido de desistência formulado pela parte autora, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO e JULGO EXTINTO o feito sem exame do mérito, 

na forma do art. 485, inciso I e VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais. Outrossim, determino o imediato desbloqueio dos 

valores bloqueados (ID 16666882), transferindo-os para a conta bancária 

do devedor tão logo informados por estes seus dados bancários. 

Proceda-se a serventia acerca da vinculação e expedição do alvará para 

levantamento de valores. Transitada em julgado, dê-se a baixa de estilo e 

arquive-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 5 de fevereiro de 2020. Alexandre 

Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000427-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205176 Nr: 1121-02.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO ÂNGELO DA MATA, KENNY 

ANGELO DA MATA, WALLACE ANGELO MARADONA DA MATA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: renan f. serra rocha santos - 

OAB:19.701, ULISSES RABANEDA - OAB:8.948/MT, Ulisses Rabaneda 

dos Santos - OAB:8948

 Intimar o advogado Ulisses Rabaneda dos Santos (OAB/MT 8.948), 

defensor constituído pelos acusados Edvaldo Angelo da Mata e Kenny 

Angelo da Mata, para que tome conhecimento que fora designado 

Interrogatório de Edvaldo Angêlo da Mata para o dia 10/02/2020, às 

15h50min na Comarca de Marília/SP.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 382410 Nr: 307-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 15.304

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO, 

JEFFERSON REYNER ARAÚJO DE SOUZA, brasileiro, filho de Edson 

Araújo de Souza e Ilda Teixeira de Souza, nascido aos 28/03/1990, natural 

de Cuiabá/MT, da acusação que lhe foi feita na denúncia, em razão da 

atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, 

nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.Proceda-se a 

devolução dos bens elencados nos itens 2 e 3, de fls. 21. Decorrido o 

prazo recursal e não havendo solicitação de sua devolução, DECLARO o 

perdimento destes, que devem ser encaminhados para a Diretoria do 

Forum para a destinação adequada.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 27 de janeiro de 2020.MARILZA APARECIDA 

VITÓRIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 324543 Nr: 20942-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ANTUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 Pelo exposto, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal e 

art.386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO da 

imputação que nela lhe foi feita, EZEQUIEL ANTUNES DA SILVA , 

brasileiro, filho de Zeferino Antunes da Silva e Alaide Coes da Silva, 

nascido aos 25/11/1968, natural de Bragantina/PR.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 15 de janeiro de 

2020.MARILZA APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431310 Nr: 1698-96.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SILVA CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15 (quinze) dias

Intimando:JOÃO BATISTA SILVA CHAGAS (Réu(s)), Filiação: Vilma da 

Silva e Benedito Carmindo da Chagas, data de nascimento: 27/07/1993, 

brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), servente, Telefone 

65- 92030848, Complemento: local incerto e não sabido.

Finalidade:Proceder a intimação do denunciado, acima qualificado, para, no 

prazo de 05 (cinco)

dias, comparecer em juízo para informar o número de sua conta corrente 

para devolução de valor pago a título de fiança.

Resumo da inicial:O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em desfavor 

de JOÃO BATISTA

SILVA CHAGAS, devidamente qualificado nos autos, tendo-lhe sido 

imputada a conduta tipificada no

artigo 306, § 2º da Lei nº 9503/97.

Decisão/Despacho:[...] Isto posto, com fundamento no art. 5º, LVII da 

Constituição Federal e

art.386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO da 

imputação que nela foi

feita, JOÃO BATISTA SILVA CHAGAS, brasileiro, filho de Vilma da Silva e 

Benedito Carminda da

Chagas, nascido aos 27/07/1993, natural de Várzea Grande/MT. 

Expeça-se o alvará para a

liberação da fiança prestada à fls. 17, procedendo a devolução ao Réu 

mediante termo nos autos.

Nome do Servidor (digitador):Cassia Regina P. Navarros

Portaria:

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595747 Nr: 17896-09.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO LUCAS REZENDES, RODRIGO 

FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA RAMOS DE SENE - 

OAB:26267/O, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA STABILITO ALBUÊS - 

OAB:2497/B, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:OAB/MT 15.304

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo: 15

Intimando:Réu(s): Danilo Lucas Rezendes, Cpf: 03764724137, Rg: 

22035303 SSP MT Filiação: Rosa Lilia do Carmo de Resendes, data de 

nascimento: 09/03/1995, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

solteiro(a), armazenista - professor de musica, Endereço: Rua: Uberaba, 

Casa 22, Quadra 17, Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Várzea Grande-MT

Réu(s): Rodrigo Ferreira Silva Filiação: Aristide Assunção Silva e Maria 

dos Aflitos dos Santos Ferreira, data de nascimento: 19/05/1996, 

brasileiro(a), natural de Candido mendes-MA, solteiro(a), pintor, Endereço: 

Rua Minas Gerais, N° 177, Bairro: Jardim Novo Horizonte, Cidade: 

Cuiaba-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Pelo juiz então foi determinada a verificação junto ao 

Sistema prisional a fim de verificar eventual prisão dos acusados e, não 

estando presos, a realização das respectivas citações via edital, para 

audiência que designo, para mero comparecimento, dispensada a 

intimação de testemunhas, para a data de 17/03/2020 às 14h10min. Nada 

mais

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 605680 Nr: 1049-92.2020.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LEAL ALVES LEMOS 

- OAB:14.733 OAB/MA, RAIMUNDO NONATO ASSUNÇÃO LEMOS 

FILHO - OAB:11.142 OAB//MA

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 12 de Fevereiro de 2020, às 14h15min, 

no fórum desta Comarca.

6ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598503 Nr: 19597-05.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON PAULO SIQUEIRA DA CRUZ, 

JULIANA VIEIRA COENGA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLORENTINO 

RODRIGUES - OAB:23287, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA 

SILVA - OAB:DEFENSOR

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, o Ministério Público apresentou alegações 

finais; ASSIM, INTIMO O advogado DR EMERSON FLORENTINO 

RODRIGUES - OAB/MT 23287 (adv. Da Ré Juliana), para suas alegações 

no prazo de 3 dias.

 Ubiratan Coutinho

Analista Judiciário

Matrícula 32.811

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 516589 Nr: 22586-52.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCYELSON DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:24187/O, Polyana Santos dos Reis - OAB:23.219

 INTIMAÇÃO para o advogado FRANCYELSON DA SILVA OLIVEIRA

Polyana Santos dos Reis, apresentar alegações finais com relação ao 

acusado JAILSON MORAES, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 479369 Nr: 1688-18.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558

 Código: 479369

VISTOS ETC

Considerando que o advogado do acusado foi intimado anteriormente da 

audiência designada por este Juizo (fls. 96), defiro o pedido de redesigno 

a audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, das 

testemunhas e o interrogatório do acusado para o dia 26 de março de 

2020 às 16h00min.

 Intimem-se a vitima (end. fls. 91), as testemunhas arroladas (end. fls. 91), 

o acusado (end. fls. 75) e seu advogado para comparecerm a audiência 

designada

Ciência o MPE e a Defensoria Pública (vitima)

Determino a retirada do feitom da pauta de audiências.

 Cumpra-se, com urgência, uma vez que o feito sencontra-se incluído na 

Meta 8-CNJ.

 Várzea Grande, 07 de fevereiro de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

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: 1004165-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004165-89.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WILLIAN 

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS BRASILEIRAS 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: 

14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 8 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: 1004175-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILCE SOARES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004175-36.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ARILCE SOARES 

GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES 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: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 8 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: 1004177-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LIMA DE SOUSA CALDAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE MARTINS BORGES OAB - MT15409/E (ADVOGADO(A))

WANDERSON AUGUSTO ALVES DE SOUZA OAB - MT22535/O-O 

(ADVOGADO(A))

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004177-06.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DAVID LIMA DE 

SOUSA CALDAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON DE 

SOUSA FERREIRA, MICHELLE MARTINS BORGES, WANDERSON 

AUGUSTO ALVES DE SOUZA 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: 

14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 8 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: 1004180-58.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ANEIR DA COSTA MOREIRA (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)

 

PROCESSO n. 1004180-58.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANEIR DA 

COSTA MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/03/2020 Hora: 14:55 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 8 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: 1004183-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004183-13.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SOLANGE 

PEREIRA RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA 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: 12/03/2020 Hora: 12:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 8 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: 1004188-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M E CARDOSO DA SILVA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004188-35.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALVES & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO 

GASPAR DA SILVA POLO PASSIVO: M E CARDOSO DA SILVA 

TRANSPORTES - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 8 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: 1004190-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO JOSE SOARES DE MATTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004190-05.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALVES & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO 

GASPAR DA SILVA POLO PASSIVO: ALVARO JOSE SOARES DE 

MATTOS 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: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 9 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: 1004192-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004192-72.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALVES & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO 

GASPAR DA SILVA POLO PASSIVO: FLORINDO TRANSPORTES 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 Data: 11/03/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 9 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: 1004193-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTON LUIZ FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004193-57.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALVES & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO 

GASPAR DA SILVA POLO PASSIVO: NORTON LUIZ FERREIRA 

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: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 9 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: 1004194-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004194-42.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALVES & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO 

GASPAR DA SILVA POLO PASSIVO: RODOSERVICE CONSTRUCOES 

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 Data: 11/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 
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GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 9 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: 1004195-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M R A DE ALMEIDA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004195-27.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALVES & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO 

GASPAR DA SILVA POLO PASSIVO: M R A DE ALMEIDA TRANSPORTES - 

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 II Data: 11/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 9 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: 1004196-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC CAMPANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA OAB - MT25761-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004196-12.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ISAC 

CAMPANHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAUANA CRISTINA DOS 

SANTOS LIMA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

11/03/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 9 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: 1004199-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARVALHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA OAB - MT25761-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004199-64.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MANOEL 

CARVALHO NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAUANA CRISTINA 

DOS SANTOS LIMA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá 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: 15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 9 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: 1004210-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA IZOLINA DA SILVA BONFIM (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. 1004210-93.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GABRIELA 

IZOLINA DA SILVA BONFIM 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 Data: 11/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004212-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004212-63.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSILENE 

GALDINO DA SILVA 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 II Data: 11/03/2020 Hora: 16:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004214-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE PEREIRA 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. 1004214-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KARINE PEREIRA 

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 Data: 11/03/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004216-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004216-03.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANA PAULA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE E 

SILVA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 11/03/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004223-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA AYARDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004223-92.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SOLANGE 

APARECIDA AYARDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004234-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA AYARDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004234-24.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SOLANGE 

APARECIDA AYARDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/03/2020 Hora: 16:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004239-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VIEIRA LIMA (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)

 

PROCESSO n. 1004239-46.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCIO VIEIRA 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004246-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON LEMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004246-38.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WANDERSON 

LEMES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 11/03/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004252-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR TORRES (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. 1004252-45.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JULIO CEZAR 

TORRES 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: 11/03/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004256-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR OLIVEIRA DA SILVA (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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004256-82.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IGOR OLIVEIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 17:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004265-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DIONISIO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004265-44.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARLOS 

FERNANDO DIONISIO SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 11/03/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004269-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO ALVES 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. 1004269-81.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE ARNALDO 

ALVES 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: 12/03/2020 Hora: 12:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1017324-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO SANTOS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(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: 

1017324-36.2019.8.11.0002 Intima-se os patronos para apresentar 

contrarrazões aos recursos apresentados. Assinado eletronicamente 

10/02/2020 13:38:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020388-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PEREIRA DOS SANTOS (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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020388-54.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/03/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 13:36:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018005-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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))

 

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: 

1018005-06.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões do recurso de ID 29008823, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 12:17:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008684-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RALTER BENEDITO ARRUDA ADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (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: 

1008684-44.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28830373, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 12:16:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007769-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COIMBRA DAMASCENO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-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: 

1007769-92.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 29004909, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 12:14:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013403-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

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

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013403-69.2019.8.11.0002 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 10/02/2020 12:13:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DA SILVA CORREA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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: 

1000825-40.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/03/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 12:24:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017155-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA FORTUNATO UEMA OAB - MT22917/O (ADVOGADO(A))

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-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: 

1017155-49.2019.8.11.0002 Em atenção ao princípio do contraditório, 

intima-se o patrono da parte embargada para se manifestar ao ID 

28987196, no prazo legal. Assinado eletronicamente 07/02/2020 18:45:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002193-84.2020.8.11.0002

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: 

1002193-84.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. MEDIDA LIMINAR: "ORDENO 

A SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação." DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 13:32:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002800-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ESTEFANIA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002800-97.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 12:31:33

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010844-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA SANTOS DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

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: 

1010844-42.2019.8.11.0002 Intima-se para que, no prazo de 5(cinco) dias, 

informe nome e telefone da pessoa responsável por acompanhar o Sr. 

Oficial de Justiça na diligência. Assinado eletronicamente 10/02/2020 

14:07:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004297-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FATIMA S BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004297-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCIANA 

FATIMA S BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDENIR 

RODRIGUES BARBOSA FILHO POLO PASSIVO: SERASA 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: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004319-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FATIMA S BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 246 de 282



 

PROCESSO n. 1004319-10.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCIANA 

FATIMA S BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDENIR 

RODRIGUES BARBOSA FILHO POLO PASSIVO: SERASA 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: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004326-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004326-02.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 13:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004340-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA FERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004340-83.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCAS DA 

SILVA FERRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELLEN ALMEIDA 

FREITAS DE MORAIS, MARA YANE BARROS SAMANIEGO POLO 

PASSIVO: B2W COMPANHIA DIGITAL 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: 

15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 10 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: 1004341-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PROTOCOLO REDUX CLINICA DE ESTETICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE SOARES OAB - TO5893 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR MATTOS PAGNONCELLI 95615067934 (REU)

 

PROCESSO n. 1004341-68.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PROTOCOLO 

REDUX CLINICA DE ESTETICA LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANA CAROLINE SOARES POLO PASSIVO: ADEMAR MATTOS 

PAGNONCELLI 95615067934 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: 15:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007383-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE DE ASSIS (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: 

1007383-62.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça juntado, sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente 

10/02/2020 15:58:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004348-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004348-60.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TATIANE 

CRISTINA DE LIMA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 11/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004351-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004351-15.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE PEREIRA 

GODOY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO 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: 16:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004359-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1004359-89.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004366-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SOUZA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004366-81.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSA SOUZA 

PAIXAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAGANHA DE LIMA 

POLO PASSIVO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 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: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1004188-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M E CARDOSO DA SILVA TRANSPORTES - ME (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: 

1004188-35.2020.8.11.0002 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, a PETIÇÃO INICIAL ( haja vista não estar 

anexada), documentos pessoais do sócio administrador LEGÍVEIS E 

ATUAIS ( os apresentados estão fora da validade legal desde 2016) sob 

pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 10/02/2020 13:23:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004190-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO JOSE SOARES DE MATTOS (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: 

1004190-05.2020.8.11.0002 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, a PETIÇÃO INICIAL ( haja vista não estar 

anexada), documentos pessoais do sócio administrador LEGÍVEIS E 

ATUAIS (os apresentados estão fora da validade legal desde 2016) sob 

pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 10/02/2020 13:28:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004165-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004165-89.2020.8.11.0002 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 colacionar aos autos procuração com data de 

emissão recente, conforme art. 654 §1º, do CC sob pena de indeferimento 

da inicial. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/02/2020 13:43:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004192-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO TRANSPORTES LTDA - ME (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: 

1004192-72.2020.8.11.0002 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, a PETIÇÃO INICIAL ( haja vista não estar 

anexada), documentos pessoais do sócio administrador LEGÍVEIS E 

ATUAIS ( os apresentados estão fora da validade legal desde 2016) sob 

pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 10/02/2020 14:07:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004194-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME (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: 

1004194-42.2020.8.11.0002 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, a PETIÇÃO INICIAL ( haja vista não estar 

anexada), documentos pessoais do sócio administrador LEGÍVEIS E 

ATUAIS ( os apresentados estão fora da validade legal desde 2016) sob 

pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 10/02/2020 14:12:20
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004195-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M R A DE ALMEIDA TRANSPORTES - ME (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: 

1004195-27.2020.8.11.0002 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, a PETIÇÃO INICIAL ( haja vista não estar 

anexada), documentos pessoais do sócio administrador LEGÍVEIS E 

ATUAIS (os apresentados estão fora da validade legal desde 2016) sob 

pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 10/02/2020 14:14:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004246-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON LEMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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: 

1004246-38.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com data de emissão 

recente, conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena de indeferimento da 

inicial. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/02/2020 14:17:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004214-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE PEREIRA 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)

 

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: 

1004214-33.2020.8.11.0002 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 colacionar aos autos procuração com data de 

emissão, conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena de indeferimento da 

inicial. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/02/2020 14:20:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020165-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APORSEG PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME (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: 

1020165-04.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/02/2020 12:57:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010626-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO LICINIO CAMPOS E SILVA (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 BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 586288-4

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018685-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE BRITTO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA ROSA SUCH OAB - MT24740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO RODRIGUES CARDOSO (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: 

1018685-88.2019.8.11.0002 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: 16:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

10/02/2020 18:22:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019912-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DOS SANTOS IGESCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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: 

1019912-16.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/03/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/02/2020 17:42:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010524-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON HUMBERTO DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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))
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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: 

1010524-89.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o patrono da parte recorrida para 

contrarrazões ao ID - 28604811, no prazo legal. Assinado eletronicamente 

por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 10/02/2020 18:27:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015008-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1015008-50.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o patrono da parte credora para 

manifestar-se sobre o pagamento voluntário do devedor sob concordância 

tácita. Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA 

OLIVEIRA 10/02/2020 18:29:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010128-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RAFAELA PEREIRA TRENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/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: 

1010128-15.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao ID 28768128, no prazo legal. Assinado 

eletronicamente 10/02/2020 14:39:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011310-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILANDYS BEATRIZ AMARAL CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (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: 

1011310-36.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28838133, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 14:50:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015935-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 

1015935-16.2019.8.11.0002 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 por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 10/02/2020 15:07:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010778-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA KAROLINE DE ARRUDA AMORIM (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: 

1010778-62.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para manifestar-se 

acerca dos embargos ao ID 27772635, no prazo legal. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 10/02/2020 15:40:17

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018261-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIS REGINA DE CARVALHO ROSENDO (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: 

1018261-46.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), caso 

queira manifestar-se acerca da juntada (27820855), requerendo o que 

entender de direito. Assinado eletronicamente 10/02/2020 15:44:08

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013149-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINETE ELIANE DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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: 

1013149-96.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte executada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena 

de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º c/c 
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Art. 1046, § 2º e 4º do NCPC, bem como, EXECUÇÃO FORÇADA, na forma 

da lei. Assinado eletronicamente 10/02/2020 16:14:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004193-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTON LUIZ FERREIRA (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: 

1004193-57.2020.8.11.0002 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, a PETIÇÃO INICIAL ( haja vista não estar 

anexada), documentos pessoais do sócio administrador LEGÍVEIS E 

ATUAIS, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente 

por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 10/02/2020 14:10:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013744-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1013744-95.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28754330, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 14:12:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013754-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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: 

1013754-42.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28786937, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 14:20:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014122-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIELLY MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 

1014122-51.2019.8.11.0002 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 por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 10/02/2020 14:32:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014123-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIANE DA SILVA (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)

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: 

1014123-36.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28719302, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 14:23:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014108-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN VINICIUS FERRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(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: 

1014108-67.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28718123, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 14:24:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014047-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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: 

1014047-12.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao ID 27803735, 

no prazo legal, em observância ao princípio do contraditório. Assinado 

eletronicamente 10/02/2020 14:26:40
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013484-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1013484-18.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para manifestar-se ao 

29032197 - Recurso inominado, no prazo legal. Assinado eletronicamente 

por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 10/02/2020 14:28:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007271-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA BERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(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: 

1007271-93.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28780913, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 14:30:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010885-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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: 

1010885-09.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28843659, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 14:32:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013573-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA JULIANA DE AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/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: 

1013573-41.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28754310, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 14:33:13

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011204-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PEREIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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: 

1011204-74.2019.8.11.0002 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 10/02/2020 14:34:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014035-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DA CRUZ REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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: 

1014035-95.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28786903, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 14:36:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004378-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PEREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004378-95.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TIAGO PEREIRA 

DA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RWLY GWLYT AFONSO 

ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 10 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: 1015928-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IAN CARLOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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: 

1015928-24.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28784461, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 14:37:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014361-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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: 

1014361-55.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao ID 27864337, 

no prazo legal, em observância ao princípio do contraditório. Assinado 

eletronicamente 10/02/2020 14:41:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013512-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(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: 

1013512-83.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28798059, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 14:43:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009380-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERT AIRES SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-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: 

1009380-80.2019.8.11.0002 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 por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 10/02/2020 14:46:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016098-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARVALHO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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: 

1016098-93.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28823017, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 14:47:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009271-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (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: 

1009271-66.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte credora para 

manifestar-se sobre o pagamento voluntário do devedor sob concordância 

tácita. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

10/02/2020 14:49:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013304-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ALMIRA RIBEIRO DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

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 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013304-02.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recuso de ID 28816287, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 14:52:13

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015065-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)
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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: 

1015065-68.2019.8.11.0002 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 10/02/2020 14:54:14

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005779-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO BOSSATO PEREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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: 

1005779-66.2019.8.11.0002 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 10/02/2020 15:01:56

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012900-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNEY MIRANDA GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-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: 

1012900-48.2019.8.11.0002 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 10/02/2020 15:03:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015484-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARTINS DE SOUZA (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)

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: 

1015484-88.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

contrarrazões ao ID -28769596 , no prazo legal. Assinado eletronicamente 

por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 10/02/2020 15:04:13

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009243-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILZA MATIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/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: 

1009243-98.2019.8.11.0002 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 10/02/2020 15:06:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015599-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(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: 

1015599-12.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28768481, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 10/02/2020 15:07:43

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANY SILVA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-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 
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À(o) Requerente: Nome: GEOVANY SILVA DE ASSIS Endereço: Rua 

Pedro Alves Ferreira, 374, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-091 Senhor(a) GEOVANY SILVA DE ASSIS: 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. 1001561-58.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.523,98 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: 10/03/2020 Hora: 15:15 AUTOR: GEOVANY SILVA 

DE ASSIS Advogados do(a) AUTOR: ERICA MARTINS DA CRUZ - 

MT25999/O, EDSON ANTONIO CARLOS - MT20710-O, GENILAINE 

URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - MT25947-O REQUERIDO(A): NORSA 

REFRIGERANTES 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: 1003562-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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: DIVINA APARECIDA COSTA DA SILVA Endereço: 

RUA B, 03, QUADRA 21, MONTE CASTELO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) DIVINA APARECIDA COSTA 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. 1003562-16.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.275,64 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: 

15:30 REQUERENTE: DIVINA APARECIDA COSTA DA SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA - MT9150-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, 10 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: 1003572-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE ALMEIDA (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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FABIO ALVES DE ALMEIDA Endereço: RUA 

PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 654, (LOT P IPIRANGA I), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-005 Senhor(a) FABIO ALVES 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. 1003572-60.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.386,30 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: 15:30 AUTOR: FABIO ALVES DE ALMEIDA 

Advogado do(a) AUTOR: ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - MT20005-O 

REQUERIDO(A): OI S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 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: 1003582-07.2020.8.11.0002

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

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MARQUES DA SILVA OAB - 503.459.581-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CLAUDIO MARQUES DA SILVA Endereço: RUA 

LUIZ DA SILVA QDA 37 LOTE, 28, (LOT JD IKARAY), IKARAY, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78130-442 Senhor(a) CLAUDIO MARQUES 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. 1003582-07.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.990,58 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Telefonia, 

Assinatura Básica Mensal]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 10/03/2020 Hora: 15:45 

REPRESENTANTE: CLAUDIO MARQUES DA SILVA Advogado do(a) 

REPRESENTANTE: LORENZA DA SILVA MARTINS - MT9636-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, 10 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: 1003589-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DA SILVA MARTINS RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO SOUSA DE SENE OAB - MT26545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003589-96.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CAMILA DA SILVA MARTINS 

RIBAS REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE Vistos. 

Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, formulado por CAMILA DA SILVA MARTINS RIBAS, cujo objeto 

é a determinação de que o ente demandado efetue, imediatamente, o 

pagamento de verbas rescisórias à autora, conforme ato de exoneração 

apresentado. É o que merecia destaque. Com efeito, pende vedação legal 

ao deferimento de tutela antecipatória em desfavor da Fazenda Pública 

que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, nos termos 

do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, aplicável a casos como o presente por 

expressa previsão do art. 1º da Lei nº 9.494/97. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL, 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REALIZAÇÃO DE EVENTO 

CULTURAL. RECEBIMENTO DE INCENTIVOS FISCAIS E VERBAS. PEDIDO 

DE LIBERAÇÃO DA VERBA DEPOSITADA. PAGAMENTO DOS 

TRABALHADORES DO EVENTO JÁ OCORRIDO. TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. LEI Nº 8.213/1991. ESGOTAMENTO DO 

MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo". Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da 

tutela é medida que se impõe. 2. Se o pedido liminar coincide com o de 

mérito, não pode ser deferido, por esgotar totalmente o objeto da ação 

principal, o que é vedado, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 

07055925120198070000 DF 0705592-51.2019.8.07.0000, Relator: 

CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/08/2019, 6ª Turma Cível, 

Publicado no DJE: 04/09/2019) No mesmo sentido, o § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil veda expressamente o deferimento de tutela de 

urgência quando houver perigo de dano ou de difícil reparação, o que se 

revela na hipótese, vez que a verba alimentar, em especial a recebida de 

boa fé, não é passível de repetição, de tal modo que, havendo rejeição do 

pedido, o ente público, a que vinculada a servidora, restaria lesado. 

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MILITAR REFORMADO - PEDIDO DE PROMOÇÃO E DE 

AUXÍLIO INVALIDEZ - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DE DANO 

IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - VERBA ALIMENTAR - 

IRREPETIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. -Não se 

mostra possível a antecipação de tutela, quando a providência reclamada 

envolva pagamento de verba de natureza alimentar, que é irrepetível por 

natureza, gerando irreversibilidade; e, ainda, quando não se verifica 

presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e a fumaça 

do bom direito. (TJ-MG - AI: 10024121311534001 MG, Relator: Moreira 

Diniz, Data de Julgamento: 24/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2013) Acresce-nos, ainda, 

frisar os aspectos ponderativos restritivos, à interpretação do art. 1.059 

do Código de Processo Civil. Ademais, não resta configurado qualquer 

perigo de dano, uma vez que, em a parte autora logrando êxito em seu 
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pleito, os valores devidos serão pagos ao final da demanda, com a 

respectiva correção monetária e eventuais juros aplicáveis. Ante o 

exposto, indefiro a tutela provisória de urgência. Nos termos do Enunciado 

01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a 

audiência de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação 

da contestação. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 

12.153/09, fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos 

necessários à resolução da lide, desde que não se trate de documento 

cuja posse seja exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a 

defesa aos autos, intime-se a parte requerente para, querendo, 

impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003626-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS EUFRASIA COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO SOUSA DE SENE OAB - MT26545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003626-26.2020.8.11.0002. REQUERENTE: THAIS EUFRASIA COSTA DE 

SOUZA REQUERIDO: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Cuida-se 

de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, 

formulado por THAIS EUFRASIA COSTA DE SOUZA, cujo objeto é a 

determinação de que o ente demandado efetue, imediatamente, o 

pagamento de verbas rescisórias à autora, conforme ato de exoneração 

apresentado. É o que merecia destaque. Com efeito, pende vedação legal 

ao deferimento de tutela antecipatória em desfavor da Fazenda Pública 

que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, nos termos 

do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, aplicável a casos como o presente por 

expressa previsão do art. 1º da Lei nº 9.494/97. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL, 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REALIZAÇÃO DE EVENTO 

CULTURAL. RECEBIMENTO DE INCENTIVOS FISCAIS E VERBAS. PEDIDO 

DE LIBERAÇÃO DA VERBA DEPOSITADA. PAGAMENTO DOS 

TRABALHAaDORES DO EVENTO JÁ OCORRIDO. TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. LEI Nº 8.213/1991. ESGOTAMENTO DO 

MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo". Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da 

tutela é medida que se impõe. 2. Se o pedido liminar coincide com o de 

mérito, não pode ser deferido, por esgotar totalmente o objeto da ação 

principal, o que é vedado, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 

07055925120198070000 DF 0705592-51.2019.8.07.0000, Relator: 

CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/08/2019, 6ª Turma Cível, 

Publicado no DJE: 04/09/2019) No mesmo sentido, o § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil veda expressamente o deferimento de tutela de 

urgência quando houver perigo de dano ou de difícil reparação, o que se 

revela na hipótese, vez que a verba alimentar, em especial a recebida de 

boa fé, não é passível de repetição, de tal modo que, havendo rejeição do 

pedido, o ente público, a que vinculada a servidora, restaria lesado. 

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MILITAR REFORMADO - PEDIDO DE PROMOÇÃO E DE 

AUXÍLIO INVALIDEZ - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DE DANO 

IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - VERBA ALIMENTAR - 

IRREPETIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. -Não se 

mostra possível a antecipação de tutela, quando a providência reclamada 

envolva pagamento de verba de natureza alimentar, que é irrepetível por 

natureza, gerando irreversibilidade; e, ainda, quando não se verifica 

presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e a fumaça 

do bom direito. (TJ-MG - AI: 10024121311534001 MG, Relator: Moreira 

Diniz, Data de Julgamento: 24/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2013) Acresce-nos, ainda, 

frisar os aspectos ponderativos restritivos, à interpretação do art. 1.059 

do Código de Processo Civil. Ademais, não resta configurado qualquer 

perigo de dano, uma vez que, em a parte autora logrando êxito em seu 

pleito, os valores devidos serão pagos ao final da demanda, com a 

respectiva correção monetária e eventuais juros aplicáveis. Ante o 

exposto, indefiro a tutela provisória de urgência. Nos termos do Enunciado 

01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a 

audiência de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação 

da contestação. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 

12.153/09, fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos 

necessários à resolução da lide, desde que não se trate de documento 

cuja posse seja exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a 

defesa aos autos, intime-se a parte requerente para, querendo, 

impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003764-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-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 DESPACHO Processo: 

1003764-90.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO 

DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a 

petição inicial, apresentando os comprovantes de pagamento das 03 (três) 

últimas faturas de água e esgoto, uma vez que alega estar em dia com 

suas obrigações face ao requerido. Frise-se que tais documentos são 

imprescindíveis para a análise do pedido de tutela provisória de urgência. 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para efetivação da emenda, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 6 de fevereiro de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003061-62.2020.8.11.0002

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

MARINA BATISTA MARQUES OAB - 012.414.381-45 (REPRESENTANTE)

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARINA BATISTA MARQUES Endereço: JARDIM 

OURO VERDE, RUA TRINTA E SEIS, QUADRA 40, Nº 05, JARDIM OURO 

VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78148-990 Senhor(a) MARINA 

BATISTA MARQUES: 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. 

1003061-62.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 14.063,84 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

12/03/2020 Hora: 12:45 REPRESENTANTE: MARINA BATISTA MARQUES 

Advogado do(a) REPRESENTANTE: JOELI MARIANE CASTELLI - 

MT16746-O REQUERIDO(A): DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR 

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. 
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VÁRZEA GRANDE/MT, 10 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: 1003604-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AREDINA GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: AREDINA GOMES DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

MORADA NOVA, S/N, (LOT PRQ LAGO), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-690 Senhor(a) AREDINA GOMES DE 

OLIVEIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1003604-65.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.110,94 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

10/03/2020 Hora: 16:00 AUTOR: AREDINA GOMES DE OLIVEIRA 

Advogado do(a) AUTOR: JULIANO JOSE OJEDA NUNES - MT23840/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, 10 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: 1003605-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA MARTINS DA SILVA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RITA DE CASSIA MARTINS DA SILVA DE JESUS 

Endereço: RUA BARRA DO GARÇAS, 20, QUADRA 23 NOVO NATO 

GROSSO, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78142-850 Senhor(a) 

RITA DE CASSIA MARTINS DA SILVA DE JESUS: 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. 1003605-50.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.792,98 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: 16:00 AUTOR: RITA DE CASSIA MARTINS DA SILVA DE JESUS 

Advogado do(a) AUTOR: ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - MT20005-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, 10 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, 
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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: 1003649-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCELINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1003649-69.2020.8.11.0002 

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, 10 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/02/2020 13:32:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003665-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA LOPES TAVORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RITA DE CASSIA LOPES TAVORA Endereço: R 

ARY PAES BARRETO, 1500, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, CRISTO 

REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) RITA DE CASSIA 

LOPES TAVORA: 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. 

1003665-23.2020.8.11.0002 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: 16:15 

REQUERENTE: RITA DE CASSIA LOPES TAVORA Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 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: 1003669-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AHGTA LORRANY LIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1003669-60.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Requerente para que emende a inicial no prazo de 10 (Dez) dias, sob pena 

de arquivamento. Várzea Grande/MT, 10 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 10/02/2020 

13:57:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003671-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BRUNO DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (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 1003671-30.2020.8.11.0002 

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, 10 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/02/2020 14:45:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016582-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA SERAFINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que, impulsiono estes autos para intimar a parte autora da 

contestação juntada no item 28840691, bem como para impugnar no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 10 de fevereiro de 2020. CLAVERSON BOTELHO 

DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003715-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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LACIR HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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: LACIR HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA 

Endereço: RUA MOSSORO, 09, JD ELDORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-480 Senhor(a) LACIR HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1003715-49.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 10/03/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: LACIR HENRIQUE DE 

OLIVEIRA E SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES - MT17620-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, 10 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: 1003670-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOLINO DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (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 1003670-45.2020.8.11.0002 

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, 10 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/02/2020 15:34:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003496-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON ADRIANO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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: ALISON ADRIANO TEIXEIRA Endereço: RUA 

CEARÁ, 01, QUADRA 28, PARQUE DEL REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) ALISON ADRIANO TEIXEIRA: 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. 1003496-36.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.303,18 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: 16:30 REQUERENTE: 

ALISON ADRIANO TEIXEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT21291-O REQUERIDO(A): TIM CELULAR 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, 10 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: 1018456-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO OAB - MT19687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: EVANDA ALVES DE SOUZA Endereço: RUA TREZE, 05, 

Quadra 52, SÃO MATEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 

Senhor(a) EVANDA ALVES 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. 

1018456-31.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 6.745,27 ESPÉCIE: 

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PETIÇÃO (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

22/01/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: EVANDA ALVES DE SOUZA 

Advogado do(a) REQUERENTE: LARISSA AMORIM DE QUEIROZ 

MACHADO - MT19687/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, 27 de novembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 

Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003496-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON ADRIANO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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: ALISON ADRIANO TEIXEIRA Endereço: RUA 

CEARÁ, 01, QUADRA 28, PARQUE DEL REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) ALISON ADRIANO TEIXEIRA: 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. 1003496-36.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.303,18 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: 12/03/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: 

ALISON ADRIANO TEIXEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT21291-O REQUERIDO(A): TIM CELULAR 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, 10 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1020390-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA GOMES AQUINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1020390-24.2019.8.11.0002 EXEQUENTE: ALEXSANDRA GOMES AQUINO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO Vistos. Cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 31 de 

janeiro de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito, em 

substituição legal
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003600-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA BASTOS DE SANTIAGO ROCHA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: PRISCILA BASTOS DE SANTIAGO ROCHA LIMA 

Endereço: Rodovia Mário Andreazza, 401, Jardim Petrópolis, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78144-902 Senhor(a) PRISCILA BASTOS DE 

SANTIAGO ROCHA 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. 

1003600-28.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 14.182,97 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: 10/03/2020 Hora: 16:30 

AUTOR: PRISCILA BASTOS DE SANTIAGO ROCHA LIMA Advogado do(a) 

AUTOR: PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/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, 10 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: 1003609-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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 1003609-87.2020.8.11.0002 

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, 10 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/02/2020 16:59:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003386-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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 Processo nº 1003386-37.2020.8.11.0002 

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, 10 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/02/2020 17:07:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002200-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VANESSA DE ARRUDA BOTELHO KAMIENSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINA XAVIER PEREIRA (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002200-76.2020.8.11.0002. AUTOR: AMANDA VANESSA DE ARRUDA 

BOTELHO KAMIENSKI REU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, MARCELINA XAVIER 

PEREIRA Vistos, etc. Cuida-se de pedido de tutela de urgência antecipada, 

formulado por Amanda Vanessa Botelho Kamienski da Silva, cujo objeto é 

a determinação, ao DETRAN/MT, que reconheça, provisoriamente, a venda 

do veículo motoneta, Honda Biz 125 ES, 2012/2012, placa NTY1953, 

Renavam 464992567, realizada em 08.01.2016, bem como transfira os 

pontos referentes às infrações de trânsito afetas ao veículo e cometidas 

após essa data ao prontuário da adquirente do bem, corré na presente 

demanda, procedendo à emissão de CNH definitiva em favor da autora. 

Sustenta que acreditava ter a compradora realizado a comunicação de 

venda à época, recebendo, ao final do ano de 2018, uma notificação por 

infração de trânsito gravíssima, o que restou por obstar a conversão de 

sua Permissão Provisória em Carteira de Habilitação Definitiva. De posse 

dessa informação, procedeu à anotação de comunicação de venda tardia 

e o veículo em comento foi transferido definitivamente para o nome da 

corré Marcelina em 16.04.2019. Junta documentos e pede liminar. É o que 

merecia destaque. Nos termos do artigo 300 “caput” do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando restar 

devidamente evidenciada a probabilidade do 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, nada obstante a desídia da reclamante em 

comunicar a venda do veículo, por ocasião da alienação, na forma do 

artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não se pode olvidar que o 

artigo 1.226 do Código Civil expressamente estabelece que os direitos 

reais sobre coisas móveis transmitem-se, quando por atos entre vivos, 
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com a tradição, ou seja, no momento em que o proprietário entrega a coisa 

ao terceiro adquirente. Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, 

quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem 

com a tradição. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem 

adotando interpretação do art. 134 do CTB onde mitiga seus efeitos nos 

casos em que reste sedimentada a efetiva tradição do bem. PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. HONORÁRIOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 

do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as 

infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda 

que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo 

proprietário. 2. A revisão do valor dos honorários advocatícios arbitrado é, 

em princípio, vedado nesta instância, à luz da Súmula 7/STJ. Como cediço, 

é admitida sua revisão por esta Corte quando tal valor extrapola os limites 

da razoabilidade, o que, todavia, não se verifica no presente caso. 3. 

Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1659667 SP 2017/0046636-2, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017) Dessarte, o feito 

encontra-se muito bem instruído, com prints de tela de conversas do 

aplicativo WhatsApp que relatam a negociação da transação, 

requerimento administrativo para transferência de pontuação da lavra da 

própria adquirente, além de cópia da autorização para transferência de 

propriedade do veículo devidamente preenchida e assinada pela autora, 

com reconhecimento de firma que remete a janeiro de 2016. Quanto ao 

perigo na demora, sequer é necessário elucubrar em demasia sobre o 

tema, tendo-se em vista que a demandante encontra-se impedida de 

conduzir veículo automotor ante a negativa do DETRAN em conceder-lhe 

CNH de caráter definitivo. No que tange ao reconhecimento da venda à 

primeira ré, verifico que não se exige nenhum provimento por parte do 

Judiciário, vez que, conforme extrato do DETRAN juntado pela própria 

autora, o bem já se encontra definitivamente transferido à corré Marcelina. 

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, para determinar ao DETRAN/MT que suspenda do prontuário 

da autora os pontos afetos à infração auto nº BPM0404269, referente ao 

veículo motoneta, Honda Biz 125 ES, 2012/2012, placa NTY1953, Renavam 

464992567, até o deslinde da presente demanda; bem como, preenchidos 

os demais requisitos e ressalvada a existência de outras pendências, 

adote as medidas necessárias à conversão da Permissão Provisória para 

Dirigir da demandante em Carteira Nacional de Habilitação de caráter 

definitivo. Cite-se o DETRAN/MT, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06. A demandada Marcelina Xavier Pereira deverá ser citada 

pela via postal, com aviso de recebimento. Nos termos do Enunciado 01 

(um) dos Enunciados da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, fica 

dispensada a audiência de conciliação, devendo a defesa, de cada um 

dos réus, ser apresentada no prazo de 30 dias (prazo comum). Cite-se e 

intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. VÁRZEA GRANDE, 24 de 

janeiro de 2020. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003436-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULIANNY ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR)

RAFAEL GONCALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUZA LEANDRO OAB - MT25111/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RAFAEL GONCALVES FERREIRA Endereço: RUA 

C QUADRA 13, 15, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78155-190 

Senhor(a) RAFAEL GONCALVES FERREIRA: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1003436-63.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

25.491,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Transporte Terrestre, 

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: 12/03/2020 Hora: 13:00 AUTOR: RAFAEL GONCALVES FERREIRA, 

PAULIANNY ARRUDA DOS SANTOS Advogado do(a) AUTOR: MARIANA 

DE SOUZA LEANDRO - MT25111/O Advogado do(a) AUTOR: MARIANA DE 

SOUZA LEANDRO - MT25111/O REQUERIDO(A): EMPRESA DE 

TRANSPORTES ANDORINHA SA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 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: 1003436-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULIANNY ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR)

RAFAEL GONCALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUZA LEANDRO OAB - MT25111/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente:Nome: PAULIANNY ARRUDA DOS SANTOS Endereço: 

Dom Camilo Ferisene, QUADRA 55, MARINGA I, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-000 Senhor(a) PAULIANNY ARRUDA 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. 1003436-63.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 25.491,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Transporte 

Terrestre, 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: 12/03/2020 Hora: 13:00 AUTOR: RAFAEL GONCALVES FERREIRA, 

PAULIANNY ARRUDA DOS SANTOS Advogado do(a) AUTOR: MARIANA 

DE SOUZA LEANDRO - MT25111/O Advogado do(a) AUTOR: MARIANA DE 
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SOUZA LEANDRO - MT25111/O REQUERIDO(A): EMPRESA DE 

TRANSPORTES ANDORINHA SA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 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: 1010802-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAOANNE THAYNARA DE AQUINO NUNES SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-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: KAOANNE THAYNARA DE AQUINO NUNES 

SILVA Endereço: RUA ALFAZEMA, 11, (LOT CHAPÉU DO SOL), 

PETRÓPOLIS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78144-506 Senhor(a) 

KAOANNE THAYNARA DE AQUINO NUNES 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. 1010802-90.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [CANCELAMENTO DE VÔO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 26/09/2019 Hora: 13:15 

INTERESSADO: KAOANNE THAYNARA DE AQUINO NUNES SILVA 

Advogado do(a) INTERESSADO: MARIA HELENA SILVA ROSA - 

MT22168-O REQUERIDO(A): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. e outros (2) 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, 27 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: 1002927-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE AZEVEDO GOMES DARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002927-35.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LEONARDO DE AZEVEDO 

GOMES DARIO REQUERIDO: PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VARZEA GRANDE Vistos. Cuida-se de pedido de tutela provisória de 

urgência antecipada, formulado por LEONARDO DE AZEVEDO GOMES 

DARIO, cujo objeto é a determinação de que o demandado analise seu 

requerimento administrativo, bem como lhe conceda progressão funcional, 

ao argumento de que o pleito fora protocolado há quase um (01) ano, sem 

a devida resposta. É o bastante relato. Fundamento e decido. Nos termos 

do artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando restar devidamente evidenciada a probabilidade 

de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme segue: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, o artigo 

114 da Lei nº 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea 

Grande) assegura aos servidores o direito de requerer aos Poderes 

Públicos em defesa de seus interesses, restando previsto o prazo máximo 

de 30 (trinta) dias para que a Administração decida o pleito, nos termos do 

artigo 116, parágrafo único, da mesma normativa. Art. 114 – É assegurado 

ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos em defesa de 

direito ou interesse legítimo. Art. 116 – Cabe pedido de reconsideração à 

autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não 

podendo ser renovado. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de 

reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser 

despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) 

dias. Assim, tendo em vista que o requerimento administrativo fora 

realizado em abril de 2019, resta evidente a omissão do município 

demandado e, consequentemente, provável o direito à determinação de 

que o pedido seja analisado. Em caso análogo: JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA NA INSTÂNCIA A QUO. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. ANÁLISE. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DURAÇÃO 

RAZOÁVEL DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. 
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AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de 

instrumento interposto pela parte ré em face da decisão a quo que deferiu 

a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a análise do 

requerimento administrativo apresentado pela parte agravada que visa a 

prorrogação de licença para tratar de interesse particular, sob pena de 

multa diária, bem como a abstenção da aplicação de faltas enquanto não 

apreciado o requerimento. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de 

preparo (Decreto-Lei 500/69). Liminar indeferida (ID 2629331). 

Contrarrazões não apresentadas (ID 2858248). III. Para concessão de 

antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos 

da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No 

mesmo sentido, o art. 3º da Lei nº 12.153/09, estabelece a possibilidade 

de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de 

incerta reparação. IV. In casu, não vislumbro a prova inequívoca dos 

fatos, nem a verossimilhança das alegações do recurso, tendo em vista a 

necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de 

seus pedidos contestatórios, em especial porque a decisão antecipatória 

não adentra no mérito da prorrogação da licença ou não, apenas sana a 

omissão do poder público na demasiada demora na análise do pleito 

administrativo. V. Ademais, a demora na análise da petição e 

documentação apresentados, em sede administrativa, fere os princípios 

da eficiência e da razoável duração do processo, de observância 

obrigatória pela Administração Pública, devendo a imposição em 

antecipação dos efeitos da tutela (estipulação de prazo para análise do 

pedido) ser mantida. Precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 

n.993657, 07003464520168079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) VI. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Isento 

de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar os honorários 

advocatícios ante a ausência de contrarrazões. VII. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 

9.099/95. (TJ-DF 0701179-29.2017.8.07.9000, Relator: ALMIR ANDRADE 

DE FREITAS, Data de Julgamento: 13/12/2017, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE: 

19/12/2017) Quanto à determinação de que a progressão seja concedida, 

evidencia-se que tal pleito não pode ser concedido neste momento 

processual, visto existir vedação legal ao deferimento de tutela 

antecipatória que implique reenquadramento, progressão, equiparação e a 

concessão ou aumento de vantagens e pagamentos, nos termos da Lei nº 

9494/97. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – READEQUAÇÃO 

SALARIAL – VEDAÇÃO LEGAL – LEI Nº 9.494/97 - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO IMPROVIDO. I - A 

concessão de medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou 

equiparação de servidores, e a concessão de aumento ou extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza, encontra óbice na Lei nº 

9.494/97. II - Verificado o não preenchimento dos requisitos do art. 273, do 

Código de Processo Civil, desaconselhável, na fase de cognição a 

antecipação dos efeitos da tutela, prudente, portanto, aguardar instrução 

dos autos. (N.U 0126423-37.2014.8.11.0000, AI 126423/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - PEDIDO DE PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA - 

PROGRESSÃO HORIZONTAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97 - INCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO 

DA MEDIDA LIMINAR - PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A Lei Federal nº. 9.494/97, ao restringir a concessão de 

tutela antecipada em face da Fazenda Pública, deve ser aplicada na 

hipótese de o servidor pretender o pagamento de vantagem pecuniária, 

qual seja, progressão horizontal e adicional de insalubridade, aos seus 

rendimentos, mormente porque não caracterizado o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação, indispensável ao deferimento da medida 

de urgência. 2. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10019180001521002 

MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de 

Publicação: 19/12/2018) Por outro lado, o § 3º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil veda expressamente o deferimento de tutela de urgência 

quando houver perigo de dano ou de difícil reparação, o que se revela na 

hipótese, vez que a verba alimentar, em especial a recebida de boa fé, 

não é passível de repetição, de tal modo que, havendo rejeição do pedido, 

o ente público, a que vinculada a servidora, restaria lesado. DIREITO 

ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MILITAR REFORMADO - PEDIDO DE PROMOÇÃO E DE 

AUXÍLIO INVALIDEZ - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DE DANO 

IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - VERBA ALIMENTAR - 

IRREPETIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. -Não se 

mostra possível a antecipação de tutela, quando a providência reclamada 

envolva pagamento de verba de natureza alimentar, que é irrepetível por 

natureza, gerando irreversibilidade; e, ainda, quando não se verifica 

presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e a fumaça 

do bom direito. (TJ-MG - AI: 10024121311534001 MG, Relator: Moreira 

Diniz, Data de Julgamento: 24/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2013) Ante o exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA REQUERIDA, para determinar que 

o Município de Várzea Grande, ora demandado, analise o processo 

administrativo relativo ao requerimento de enquadramento formulado por 

LEONARDO DE AZEVEDO GOMES DARIO, no prazo de 30 dias. Nos 

termos do Enunciado 01 dos Enunciados da Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso, fica dispensada a audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, por meio de sua procuradoria, para contestar a presente ação 

no prazo de 30 (trinta) dias. Após, aportando a peça de defesa nos autos, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugná-la. Determino que o 

demandado apresente todos os elementos, notadamente documentos, 

necessários à resolução da lide (art. 9º, da Lei nº 12.153/09). Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 30 de janeiro de 2020. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito em substituição legal
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:
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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 À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Endereço: RUA 

DAS FIGUEIRAS, 501 - 8 andar, - ATÉ 1471 - LADO ÍMPAR, JARDIM, 

SANTO ANDRÉ - SP - CEP: 09080-370 Senhor(a) CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte Executada, para que para que 

proceda ao Pagamento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, 

nos termos do artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 

1010802-90.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

INTERESSADO: KAOANNE THAYNARA DE AQUINO NUNES SILVA 

Advogado do(a) INTERESSADO: MARIA HELENA SILVA ROSA - 

MT22168-O REQUERIDO(A): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. e outros (2) VÁRZEA GRANDE/MT, 10 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 
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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: 1010802-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAOANNE THAYNARA DE AQUINO NUNES SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-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 À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA BRASÍLIA, 146, SHOPPING TRÊS AMÉRICAS, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-601 Senhor(a) PATO DO MATO 

TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte Executada, para que para que proceda ao 

Pagamento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos 

do artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 1010802-90.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Cancelamento de vôo, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) INTERESSADO: 

KAOANNE THAYNARA DE AQUINO NUNES SILVA Advogado do(a) 

INTERESSADO: MARIA HELENA SILVA ROSA - MT22168-O 

REQUERIDO(A): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

e outros (2) VÁRZEA GRANDE/MT, 10 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: 1010802-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAOANNE THAYNARA DE AQUINO NUNES SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-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 À(o) EXECUTADO(A):Nome: 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Endereço: AVENIDA ISAAC 

PÓVOAS, 850, - ATÉ 861/862, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-340 Senhor(a) TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

Executada, para que para que proceda ao Pagamento voluntário da 

condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em 

Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos do artigo 523, § 1º. 

do CPC. PROCESSO N. 1010802-90.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Cancelamento de vôo, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) INTERESSADO: KAOANNE THAYNARA DE AQUINO 

NUNES SILVA Advogado do(a) INTERESSADO: MARIA HELENA SILVA 

ROSA - MT22168-O REQUERIDO(A): CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) VÁRZEA GRANDE/MT, 10 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: 1012174-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEIDE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRO COUTO PARANHOS OAB - GO54320 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY OAB - GO46487 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. (REQUERIDO)

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

UNIAO ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (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: JOCINEIDE DIAS DE SOUZA Endereço: RUA RUI 

BARBOSA, 101, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78125-620. Senhor(a) JOCINEIDE DIAS 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. 1012174-74.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 36.247,20 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 07/11/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: JOCINEIDE DIAS DE SOUZA 

Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY - 

GO46487, CIRO COUTO PARANHOS - GO54320 REQUERIDO(A): ALIANCA 

AGRICOLA DO CERRADO S.A. e outros (3) ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 4 de outubro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014600-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE APARECIDA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/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))

 

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 APARECIDA DE FIGUEIREDO Endereço: 

RUA LUCAS, 27, Quadra 85, (LOT N FRONTEIRA), CANELAS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78148-840 Senhor(a) DANIELLE APARECIDA DE 

FIGUEIREDO: 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. 1014600-59.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.587,51 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 12/11/2019 Hora: 14:30 

REQUERENTE: DANIELLE APARECIDA DE FIGUEIREDO Advogado do(a) 

REQUERENTE: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - MT24463/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, 10 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: 1003753-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: JOANITA CONCEICAO DA SILVA Endereço: RUA 

PARIS, 16, QUADRA 8, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78142-410 

Senhor(a) JOANITA CONCEICAO 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. 1003753-61.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.193,59 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 
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CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 10/03/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: 

JOANITA CONCEICAO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 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: 1003765-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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: JOSIANE SOARES PEREIRA Endereço: RUA 

ÉBANO, s/n, (LOT FIGUEIRINHA), qda 40, lote 14, GLÓRIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78140-020 Senhor(a) JOSIANE SOARES PEREIRA: 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. 1003765-75.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.100,34 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: 10/03/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: JOSIANE 

SOARES PEREIRA Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO 

SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

MT22797-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, 10 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: 1003788-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEILSON DA SILVA PEREIRA (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:

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: ALEILSON DA SILVA PEREIRA Endereço: 

AVENIDA VERDAO, S/N, (LOT MARINGÁ I), QDA 21, LOTE 22, PARQUE 

DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-560 Senhor(a) ALEILSON 

DA SILVA PEREIRA: 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. 

1003788-21.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.292,21 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: 17:00 

REQUERENTE: ALEILSON DA SILVA PEREIRA Advogados do(a) 

REQUERENTE: JADILTON ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-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, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003789-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/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 1003789-06.2020.8.11.0002 

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, 10 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/02/2020 18:44:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003795-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1003795-13.2020.8.11.0002 C 

E R T I D Ã O Verificando que o extrato das restrições comerciais anexado 

com a inicial foi emitido através de página eletrônica, intime-se a parte 

reclamante para anexar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato 

completo unificado emitido no balcão dos órgãos de restrição ao crédito 

(SPC, SCPC, SERASA, etc) legível e atual (60 dias), informando a data de 

sua emissão e todas as restrições impostas no seu nome e CPF, sob pena 

de arquivamento. Várzea Grande/MT, 10 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 10/02/2020 

18:46:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003805-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTAMILSON DE ARRUDA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/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 1003805-57.2020.8.11.0002 

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, 10 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 10/02/2020 18:48:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003963-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MARIA DE SENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (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: LEILIANE MARIA DE SENE Endereço: RUA 

ARGENTINA, 37, QUADRA 12, JARDIM IMPERIAL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78158-730 Senhor(a) LEILIANE MARIA 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. 1003963-15.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 10/03/2020 Hora: 17:00 

REQUERENTE: LEILIANE MARIA DE SENE Advogados do(a) REQUERENTE: 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - MT0008860A, LUCAS SOUZA DIAS - 

MT23098/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, 10 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006317-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (REU)

 

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 e que 

os EMBARGOS MONITÓRIOS de ID. 28995175 foi apresentado 

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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009939-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIDIO COSTA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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 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. 28967555 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013098-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELLI APARECIDA WUDARSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-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. 28882443 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE 

MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017595-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEURY FABIANE MOREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO VITALINO BARBOSA OAB - MT20628/O-O (ADVOGADO(A))
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FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(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. 28930924 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 10 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA 

DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016726-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA GOMES DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009627-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-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. 22478261 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE 

MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001233-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEFF CAR VEICULOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT19424-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))
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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. 28974619 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 10 de janeiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE 

MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019286-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALBERTO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RUFINO DEL CIELLO OAB - SP254656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (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. 28985167 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 10 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA 

DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1006815-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT14660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-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. 29023757 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 10 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA 

DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000845-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNO RODRIGUES SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 
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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, 10 de fevereiro 

de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008923-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARTINS FILHO OAB - SP258340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005642-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS RODRIGUES TAPAJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

BANCO PAN (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(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.16947261; 17682761; 18288715; 28862273 E 29004367 

forem apresentadas tempestivamente. Ato contínuo, procedo à intimação 

da parte autora para impugná-las no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 10 de 

fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002831-54.2019.8.11.0002

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:

FILE-MAQ COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS 

LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 
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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, 10 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: 1020264-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA ALESSANDRA SOUZA CAMPOS (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, 10 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1020514-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BENTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA ENCAMINHEI AO DCA A DECISÃO 

AUTORIZANDO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018603-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE BALBUENO BRITO (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, 10 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.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000993-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER ALVES FERREIRA (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, 10 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: 1013294-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEMEIR RODRIGUES 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, 10 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: 1017953-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DIAS 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, 10 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.
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Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007008-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC CAMPANHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA OAB - MT25761-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se nos autos sobre a IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010314-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO TONDIN (REU)

MARCELL TONDIN (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 10 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014839-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR YSSAO MOREIRA YAMAMURA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 10 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 276 de 282



Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018443-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIRMO MARQUES 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, 10 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: 1010690-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON ROCHA (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, 10 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007658-45.2018.8.11.0002

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:

ASA BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 10 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: 1002512-86.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA NASCIMENTO FIGUEIREDO (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 de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 10 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 272337 Nr: 14595-35.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7.712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 16. Ante o exposto, por inexistir OMISSÃO na decisão, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos e, por conseguinte, mantenho 

inalterada a decisão prolatada.17. No mais, considerando que a exequente 

apresentou a planilha dos valores devidos pela instituição financeira – fls. 

105/106, determino a expedição de alvará em favor da exequente, na 

quantia de R$ 88.483,89 (oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três 

reais e oitenta e nove centavos), sendo que o eventual saldo 

remanescente depositado nos autos deverá ser levantado pela instituição 

financeira, em conta a ser informada pela mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416272 Nr: 20064-23.2015.811.0002

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRON CARVALHO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009476-95.2019.8.11.0002

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:

VALMIR FERREIRA BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009476-95.2019.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REQUERIDO: VALMIR FERREIRA BRANDAO Vistos. 1. 

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI 

SUDOESTE MT/PA em face de VALMIR FERREIRA BRANDÃO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. O autor, em petitório de Id 

28274364, veio em juízo informar requer a homologação do acordo firmado 

com a parte requerida e suspensão do feito até o cumprimento da avença. 

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, suspendo a 

tramitação do feito até o 20/12/2023 ou manifestação das partes, na forma 

do art. 313, II, do Código de Processo Civil. 4. Decorrido o prazo 

estabelecido no acordo, manifeste o autor se houve integral cumprimento, 

no prazo de 05 (cinco) dias. 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018372-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J D A TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1018372-30.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: J D A TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos. 1. Cuida-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A em 

face de J D A TRANSPORTES LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. O autor, devidamente intimado para comprovar a constituição em 

mora do devedor (Id 27283455), veio aos autos informar a celebração de 

acordo com a parte requerida, pugnando pela sua homologação e 

suspensão do feito até o cumprimento da avença. 3. Consigno que, 

apesar do autor não emendar a inicial, a parte requerida assinou a minuta 

do acordo, na qual reconheceu a procedência do pedido autoral, 

confessando a totalidade do débito indicado, se dando por citada (Id 

28117157). 4. Assim, HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e suspendo o feito até o cumprimento da obrigação ou 

manifestação das partes, na forma do art. 313, II, do Código de Processo 

Civil. 5. Decorrido o prazo estabelecido no acordo, manifeste o autor se 

houve integral cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias. 6. Às 
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providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004790-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO HENRIQUE BEGAS COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004790-65.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: DIOGO HENRIQUE BEGAS COSTA 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta 

pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT em face de 

DIOGO HENRIQUE B COSTA, partes devidamente qualificadas nos autos. 

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e suspensão do feito até o 

cumprimento (Id 28964080). 3. Pois bem, diante do informado na petição 

supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, SUSPENDO a tramitação do feito até o cumprimento do 

acordo ou manifestação das partes, na forma dos arts. 921, I c/c 313, II, 

ambos do Código de Processo Civil. 4. Decorridos os prazos 

estabelecidos no acordo ou eventual manifestação das partes, conclusos 

para deliberações. 5. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003218-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA ZUMERLE FURTADO OAB - MT11196/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003218-74.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: HILTON PEREIRA EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 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. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007681-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADSON JUNIOR DA SILVA E BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007681-88.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JADSON JUNIOR DA SILVA E BRITO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO RCI BRASIL S/A em 

face de JADSON JUNIOR DA SILVA E BRITO, com pedido liminar, tendo por 

objeto o bem descrito nos autos. 2. Fora determinada a emenda à inicial, 

no intuito de propiciar ao autor a devida comprovação da mora, eis que o 

autor não juntou o AR – aviso de recebimento da notificação encaminhada 

ao devedor, trazendo apenas o recibo de entrega por e-mail. 3. Isso 

porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na 

posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do 

último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69, podendo 

ser realizada por carta registrada. 4. A notificação do devedor, para a 

constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, com AVISO DE 

RECEBIMENTO (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69), por intermédio do 

Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. Todavia, 

não se admite não se admite que a notificação seja realizada por meio 

eletrônico. 6. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. 

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. CORREIO ELETRÔNICO (EMAIL). AUSÊNCIA DE 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA 

E NÃO PROVIDA. 1. Conforme dispõe o art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 

com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, a prova da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. A 

notificação enviada para o e-mail do devedor, embora informado no 

contrato, não tem o condão de comprovar a constituição da mora nos 

termos do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, uma vez que o citado 

Decreto não possibilita a notificação por meio eletrônico. 3. Apelação 

conhecida e não provida. (TJ-AM 06321795420178040001 AM 

0632179-54.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de 

Julgamento: 30/07/2018, Terceira Câmara Cível).” 7. Não comprovada a 

regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 8. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 9. Custas 

pagas na distribuição. 10. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 11. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016748-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE MORAIS CAJANGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1016748-43.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: MARCOS DE MORAIS CAJANGO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de 
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MARCOS DE MORAIS CAJANGO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. As partes, em petitório de Id 27477648, vieram aos autos 

informar que realizaram um acordo, pugnando pela sua homologação e 

consequente extinção do feito. 3. Denoto que a referida peça encontra-se 

devidamente assinada pelas partes. 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 pagas na distribuição e 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018465-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL COMERCIO E LOCACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1018465-90.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: REAL COMERCIO E LOCACAO EIRELI - ME Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO BRADESCO S/A 

em face de REAL COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI - ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Determinada a emenda à inicial, 

para fins de comprovação da mora (Id 27286290), as partes, em conjunto, 

vieram aos autos informar que realizaram um acordo, requerendo sua 

homologação e consequente extinção do feito (Id 27593746). 3. Consigno 

que, apesar da parte autora não ter emendado a inicial, verifico que a 

parte requerida, ora devedora, compareceu espontaneamente nos autos, 

através da minuta do acordo, tendo confessado a dívida nos termos ali 

expostos. 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. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo. 6. Custas recolhidas na inicial e honorários 

advocatícios conforme pactuado. 7. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007760-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 7 7 6 0 - 3 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DOUGLAS 

FERREIRA DE MORAES Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta pela instituição financeira, em face do requerido, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos 

autos requerendo a desistência da ação (Id 27723373). 3. Desnecessária 

a intimação da parte requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, 

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. 5. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas 

processuais pagas na distribuição. 7. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 8. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005712-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARIZA VIEIRA DA SILVA CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARIZA VIEIRA DA SILVA CORREA OAB - MT23434/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 

1005712-38.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO PAN EXECUTADO: 

SARIZA VIEIRA DA SILVA CORREA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca 

e Apreensão convertida em ação de Execução proposta pelo BANCO PAN 

S.A. em face de SARIZA VIEIRA DA SILVA CORRÊA, 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 28145545). 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. Custas recolhidas na 

inicial. 5. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, 

certifique-se do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. 6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016719-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DOS SANTOS ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1016719-90.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: SILVANA DOS SANTOS ARAUJO - ME Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S.A. em 

face de SILVANA DOS SANTOS ARAUJO, 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 27608250). 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. Custas recolhidas na 

inicial. Honorários advocatícios conforme pactuado. 5. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 6. Às providências. 

. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009261-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DORACI MARIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009261-22.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: DORACI MARIA DE OLIVEIRA Vistos. 1. Cuida-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO GMAC S.A, em desfavor de 

DORACI MARIA DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Em petição anexada aos autos, a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação (Id 24005176). 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, em 

que pese a informação de que as partes se compuseram amigavelmente, 

requerendo o autor a homologação do acordo, verifico que a minuta não 

fora juntada ao presente feito. 5. Ante o exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, 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 

determinar a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, considerando que a 

medida não foi efetivada no presente feito. 7. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 8. Custas processuais pagas na distribuição. 9. 

Considerando que o autor desistiu do prazo recursal, certifique-se do 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SINOP 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES PARA 

COMARCA DE SINOP-MT 

 

EDITAL N.º 02/2020-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, de acordo com a Lei nº. 9.099/95 de 26 

de setembro de 1995, Lei Complementar Estadual nº. 270/2007, de 02 de abril de 2007, Provimento n.º 

040/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, Provimento nº. 15/2016-CM de 12 de julho de 2016 e 

alterações posteriores, torna pública a abertura do Processo Seletivo para formação e Cadastro de Reserva 

para Credenciamento de Conciliadores, mediante as seguintes condições:  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O processo seletivo será regido por este Edital, promovido pelo Juiz Diretor do Fórum DA Comarca 

de Sinop, com o auxílio da Comissão designada para realização do processo seletivo, mediante Portaria e 

apoio da Gerência Setorial de Concursos Públicos do TJMT. 

1.2. O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o exercício da função de conciliador do 

Juizado Especial Cível e/ou Criminal, Varas e CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Sinop-MT e far-se-á mediante prévia inscrição, que os habilitará a se 

submeterem à prova de múltipla escolha.  

1.3. É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até terceiro grau inclusive, de Magistrado ou de Servidor investido em cargo de direção, chefia 

ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça.  

1.4. Os Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na condição de Auxiliares da 

Justiça, prestando serviço público relevante, sem vínculo empregatício e responderão pelas contribuições 

previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, fazer prova da regularidade junto ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 

2. DAS VAGAS  

2.1. A seleção visa à formação do cadastro de reserva para o credenciamento de Conciliadores do Juizado 

Especial Cível e/ou Criminal, Varas e CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Sinop, para eventual vagas que vierem a surgir até a validade da seleção.  

2.2. Os conciliadores aprovados no presente teste seletivo e que ficarem para o cadastro de reserva serão 

credenciados para eventual vaga que surgir nos Juizado Especial Cível e/ou Criminal, Varas e CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Sinop. 

 

3. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
1
 

3.1. As pessoas com deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, pelo 

Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999; pelo art. 17, § 5º, da Lei n. 11.788/08, pelo § 2º do art. 

8º da Lei Complementar n. 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, pelo art. 

21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002 e enunciado administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 2008100000018125, poderão, nos termos do presente 

edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas previstas e das que surgirem dentro do prazo de 

validade do processo seletivo.  

3.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionário, igual ou 

superior a 0,7, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.  

3.3. Sem prejuízo do disposto no subitem 3.1, para efeito de reserva de vaga serão consideradas pessoas 

com deficiência os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que 

compatíveis com as atribuições a serem desenvolvidas:  

Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 

o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

                                                           
1
 Incluído conforme modelo de edital disponibilizado em 13/09/2018 no Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10337 Caderno 

de Anexos - 5 de 22 
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monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não incapacitem ao desempenho das funções.  

Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) decibéis (dB) ou mais, 

aferida por audiograma nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz.  

Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho com a 

melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo visual em ambos os olhos 

for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores.  

3.4. Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição no Processo Seletivo, aquele com 

deficiência deverão, no ato da inscrição:  

3.4.1. Em campo próprio do formulário de inscrição, declarar a opção por concorrer às vagas destinadas a 

pessoas com deficiência, bem como encaminhar para o Departamento responsável atestado médico que 

comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o grau ou o nível do qual o deficiente é 

portador, a CID (Classificação Internacional de Doenças) e a provável causa dessa deficiência;  

3.4.2. Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser incompatível com o exercício das 

atribuições legais a serem desenvolvidas.  

3.5. Os documentos previstos nos subitens 3.4.1 e 3.4.2 deverão ser encaminhados pelo candidato 

portador de deficiência para o correio eletrônico ou entregues diretamente ao Setor responsável até o 

último dia previsto para inscrição.  

3.6. O não encaminhamento de qualquer um dos documentos especificados no subitem 3.4.1 e 3.4.2 

implicará o indeferimento do pedido de inscrição, passando o candidato, automaticamente, a concorrer às 

vagas com os demais inscritos não portadores de deficiência, desde que preenchidos os demais requisitos 

previstos neste edital.  

3.7. O candidato pessoa com deficiência que necessitar de condição especial para a realização da prova 

deverá informar na ficha de inscrição, especificando o tipo de necessidade. Se não o fizer, seja qual for o 

motivo alegado, realizará a prova nas condições propiciadas aos demais candidatos.  

3.8. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade.  

3.9. O atestado médico terá validade somente para este Processo Seletivo, e não será devolvido, assim 

como não será fornecida cópia desse documento.  

3.10. O candidato pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo em igualdade de condições 

com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das 

provas.  

3.11. O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD) ficará submetido à mesma nota 

mínima exigida aos demais candidatos para aprovação.  

3.12. As vagas não preenchidas, reservadas às pessoas com deficiência (PCD), serão aproveitadas pelos 

demais candidatos aprovados, em estrita observância à ordem de classificação no Processo Seletivo.  

3.13. A classificação de candidatos pessoas com deficiência obedecerá aos mesmos critérios adotados 

para os demais candidatos.  

3.14. A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo, a primeira, 

a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e, a segunda, somente a 

pontuação desses últimos, os quais serão chamados na ordem das vagas a eles reservadas, em face da 

classificação obtida, conforme dispõe, o art. 21, § 1º, da Lei Complementar Estadual 114/2002.  

3.15. O candidato pessoa com deficiência, se classificado, será, antes de sua nomeação, submetido à 

avaliação por equipe multiprofissional indicada pelo Tribunal de Justiça e/ou Comissão de Apoio do 

Processo Seletivo, na forma do disposto no art. 43 do Decreto n. 3.298, de 20-1-1999, que verificará sua 

qualificação como pessoa com deficiência, bem como o seu grau de capacidade para o exercício das 

atribuições legais.  

3.16. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo seguirá a orientação da equipe multiprofissional, de 

forma terminativa, sobre a qualificação do candidato portador de deficiência e sobre a compatibilidade da 

deficiência com as atribuições.  

3.17. A data de comparecimento do candidato pessoa com deficiência aprovado perante a equipe 

multiprofissional será definida em edital próprio, momento em que deverá apresentar os documentos 

originais previstos nos subitens 3.4.1 e 3.4.2. 

3.18. Caso o candidato tenha seu pedido de inscrição como pessoa com deficiência indeferido, passará a 

concorrer juntamente com os demais candidatos, observada a rigorosa ordem de classificação, não 

cabendo recurso dessa decisão.  

3.19. A pessoa com deficiência que, no ato desta inscrição, não declarar esta condição não poderá interpor 

recurso em favor de sua situação.  
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4. DA RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS
2
 

4.1. Em cumprimento ao disposto nos artigos 2.º e 3º da Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, será reservado aos candidatos Negros o percentual de 20% (vinte por 

cento) das vagas oferecidas.  

4.2. A reserva de vagas de que trata o subitem anterior será aplicada sempre que o número de vagas 

oferecidas for igual ou superior a 3 (três).  

4.3. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.1 deste Edital resulte em número fracionado, 

este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 

(cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor 

que 0,5 (cinco décimos), em conformidade com o que estabelece o § 2º do Art. 2º da Resolução 203, de 

23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça.  

4.4. Poderão concorrer às vagas ou ao Cadastro de Reserva, ambos destinados aos candidatos Negros, 

somente aqueles que, no ato da inscrição, se autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito cor ou 

raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e optarem por 

concorrer a essas vagas. 

 4.5. A auto declaração referida no subitem anterior deverá ser feita pelo candidato no ato da inscrição, 

preenchendo campo apropriado do Requerimento de Inscrição e terá validade somente para este processo 

seletivo.  

4.6. Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do processo seletivo e, se houver 

sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua contratação, após procedimento administrativo em que 

lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

4.7. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas 

destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo.  

4.8. Além das vagas referidas no subitem anterior, os candidatos Negros poderão optar por concorrer às 

vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD), se atenderem a essa condição, de acordo com sua 

classificação no processo seletivo.  

4.9. Os candidatos Negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não 

serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a candidatos Negros.  

4.10. Os candidatos Negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às Pessoas com Deficiência 

(PCD), convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por uma 

delas.  

4.11. Em caso de desistência de candidato Negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida 

pelo candidato Negro posteriormente classificado.  

4.12. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam 

ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão 

preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no concurso. 

4.13. A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de ordem de classificação, de 

alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de 

vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros.  

 

5. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO 

5.1. De acordo com o estabelecido nas Leis nº 13.140/2015 (Lei de Mediação) e nº 9.099/95 (Lei dos 

Juizados Especiais), na Resolução nº 125/2010-CNJ, na Lei Complementar Estadual n. 270/2007 e suas 

alterações posteriores, e nos Provimentos n.º 040/2008-CM e 15/2016-CM, no ato do credenciamento os 

candidatos deverão atender as seguintes exigências:  

a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo 

de direitos políticos, nos termos do artigo 12, §1º, da Constituição da República Federativa do 

Brasil; 

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;  

c) Ser bacharel ou acadêmico de Direito, regularmente matriculado em Universidade ou Faculdade 

Pública ou Particular, com curso autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação, a partir 

do 3º ano ou 5º semestre;  

d) Ter idade mínima de 18 anos;  

e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em ação de natureza cível;  
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f) Não ter processo em andamento na unidade judiciária da Comarca onde pretenda exercer a 

função e perante os Juizados Especiais, durante o período de credenciamento;  

g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias;  

h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade associativa. 

i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da Comarca ou termo dela, bem 

como do risco de comprometimento ou necessidade do serviço judiciário, poderá ser dispensado 

o requisito do item c.  

 

6. DA REMUNERAÇÃO  

6.1. O Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, pelas suas 

atuações em favor do Estado, observando-se o teto máximo correspondente ao subsídio do cargo efetivo 

de Técnico Judiciário, previsto na Classe A, Nível I, obedecendo-se à seguinte escala pecuniária, de 

acordo com o movimento forense da Unidade:  

 
 

 

Audiências designadas 

para o conciliador no 

mês 

 

Valor do abono por audiência com:  

 

Presença das partes, 

com conciliação positiva  

Presença das partes, 

sem conciliação positiva 

Ausência do autor, do réu ou 

de ambos, devidamente 

citados e/ou intimados 

Até 50 0,85 UPF/MT 0,65 UPF/MT 0,25 UPF/MT 

De 51 a 100 0,5 UPF/MT 0,35 UPF/MT 0,22 UPF/MT 

De 101 a 150 0,5 UPF/MT 0,25 UPF/MT 0,19 UPF/MT 

Acima de 150 0,5 UPF/MT 0,2 UPF/MT 0,17 UPF/MT 

 

6.2. Somente serão remunerados os atos praticados após o credenciamento, sendo vedado, em qualquer 

caso, pagamento retroativo.  

6.3. Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo a cumulação, 

quando se tenha ultrapassado o referido teto.  

6.4. O candidato declarar-se-á ciente e de acordo com a sistemática de avaliação do desempenho 

qualitativo e quantitativo estabelecido no artigo 15-A, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007, 

incluído pela Lei Complementar Estadual nº 513/2013.  

 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO  

7.1. São atribuições do Conciliador:  

a) Abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do Juiz Togado ou do Juiz Leigo, e 

aplicar as técnicas de conciliação e mediação visando restabelecer a comunicação e promover o 

entendimento entre as partes;  

b) Verificar qual é o método adequado para solução do conflito apresentado e realizar desde logo, a 

conciliação, se for o caso, ou recomendar outro método, como a mediação ou arbitragem;  

c) Redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação do(a) magistrado(a) competente;  

d) Certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, redigindo as atas das sessões que tenha 

realizado;  

e) Tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na audiência de conciliação;  

f) Preencher o relatório, a certidão de produtividade e encaminhar ao gestor judiciário, para 

certificar, e ao magistrado para atestar.  

7.2. São deveres do Conciliador:  

a) Observar rigorosamente os princípios estabelecidos no Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015, art. 166), na Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015, art. 2º) e no Código de Ética de 

Conciliadores e Mediadores Judiciais (Anexo III da Resolução nº 125/2010 do CNJ);  

b) Aplicar as técnicas de conciliação e mediação nas quais for treinado, visando restabelecer a 

comunicação e promover o entendimento entre as partes (art. 2º, do Provimento nº 15/2016-CM);  

c) Assegurar às partes igualdade de tratamento;  

d) Não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição;  

e) Manter rígido controle dos processos em seu poder;  

f) Não exceder, injustificadamente, os prazos para submeter os acordos à homologação do(a) 

magistrado(a);  

g) Comparecer, pontualmente, no horário de início das sessões de conciliação e não se ausentar, 

injustificadamente, antes de seu término;  
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h) Agir sob a orientação do (a) magistrado(a);  

i) Tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério Público, 

Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça;  

j) Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;  

k) Utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário;  

l) Não advogar perante a unidade em que atuar como conciliador, durante o período do 

credenciamento;  

m) Frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça.  

 

8. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

8.1. A inscrição do candidato implicará na completa ciência e tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.  

8.2. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, exclusivamente, pelo protocolo do Fórum 

da Comarca de Sinop, sito na Praça dos Três Poderes, 175, no período de 17/02/2020 a 06/03/2020, no 

horário das 13h às 18h, mediante preenchimento do formulário constante do Anexo I, 

disponibilizado no site do Tribunal (www.tjmt.jus.br – serviços – credenciamento).  

8.3. O pedido de inscrição será dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste Seletivo, 

podendo ser realizadas pessoalmente, ou por meio de um procurador devidamente habilitado, ou, também, 

pelo correio, hipótese em que será considerada como data da inscrição aquela constante do carimbo de 

postagem dos correios.  

8.4. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local da 

realização das provas.  

8.5. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 

cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de excluir do Processo Seletivo aquele 

que preenchê-la com dados incorretos e o que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja 

constatado posteriormente.  

8.6. Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Registro na Previdência Social, que deverá ser 

informado na Ficha de Inscrição.  

8.7. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax ou pelo correio eletrônico.  

8.8. A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da inscrição e, em caso de 

discordância entre esse nome e o da identificação, deverá apresentar no dia da realização da prova, além 

da fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de casamento ou da decisão judicial que justifique a 

discordância.  

8.9. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá solicitar 

atendimento especial para tal fim, mas não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de 

duração da prova.  

 

9. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS  

9.1. Será disponibilizada no Átrio do Fórum da Comarca de Sinop-MT e no endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br/servicos/credenciamento, na data provável de 23/03/2020, a lista com as inscrições 

preliminarmente deferidas, considerando-se indeferidas as que ali não constarem.  

9.2. Do indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, acompanhado de prova pré-

constituída, dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste Seletivo, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, contados da divulgação do resultado, devendo ser entregue pela mesma forma que foram 

realizadas as inscrições.  

 

10. DA PROVA  

10.1. O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante aplicação de prova objetiva, que 

conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, tendo cada uma 05 (cinco) alternativas de respostas, 

das quais apenas uma será considerada correta.  

10.2. Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe sendo atribuída notas de 

0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

10.3. As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo III do presente 

Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento: 

 
Questões/Tipo Área de Conhecimento 

 

 

 

Língua Portuguesa 

Direito Constitucional 

Direito Civil 
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Objetiva Direito Processual Civil 

Direito Penal 

Direito Processual Penal 

Política Judiciária de Tratamento Adequado dos Conflitos 

Lei dos Juizados Especiais 

Legislação Específica 

 

10.4. A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo.  

10.5. A Prova Objetiva será aplicada na data provável de 05/04/2020, das 08h às 12h em local a ser 

divulgado pela Comissão de Apoio ao Teste Seletivo. 

10.6. O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas com antecedência 

mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original.  

10.7. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado 

para seu início.  

10.8. Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando Militar, Secretaria de 

Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de Bombeiro Militar; carteira expedida por órgão 

fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho etc.); passaporte brasileiro; certificado de 

reservista; carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, valha como identidade; 

carteira de trabalho e previdência social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado 

pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dentro do prazo de validade).  

10.9. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento 

de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o 

registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias.  

10.10. O candidato que se retirar do ambiente de provas por motivo injustificado e/ou desacompanhado 

do Fiscal não poderá retornar em hipótese alguma.  

10.11. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se do local 

simultaneamente.  

10.12. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado.  

10.13. O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a realização da prova 

como justificativa de sua ausência. 

 10.14. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 

candidato e resultará em sua eliminação do certame. 

 10.15. Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação entre candidatos, nem 

utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer outro material de consulta.  

10.16. O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta esferográfica azul ou 

preta, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de 

respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 

instruções específicas contidas neste Edital e na capa do caderno de questões personalizado. Em hipótese 

alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  

10.16.1. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira 

responsabilidade do candidato. 

 10.17. Será nula a resposta dada pelo candidato quando:  

a) A folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis;  

b) A questão apresentar mais de uma opção assinalada;  

c) Não estiver assinalada na folha de respostas;  

d) Preenchida fora das especificações.  

10.18. O candidato somente pode retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de 

provas, no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

10.19. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, durante a 

sua realização:  

a) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas;  

b) Utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou impresso que não 

forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro candidato;  

c) For surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, receptor, pager, 

notebook e/ou equipamento similar;  

d) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 

autoridade presente e/ou demais candidatos;  
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e) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em 

qualquer outro meio, que não os permitidos;  

f) Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;  

g) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal;  

h) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha de texto definitivo;  

i) Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na folha de 

rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 

j)  Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;  

k) Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria ou de terceiros, 

em qualquer etapa do concurso.  

10.20. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 

razão do afastamento de candidato da sala de provas. 

 10.21. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de 

avaliação e de classificação.  

 

11. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO  

11.1. A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, será 

igual a 02 (dois) pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo da 

prova.  

11.2. O cálculo da nota da prova objetiva será igual à soma algébrica dos pontos obtidos nos itens que a 

compõem.  

11.3. Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 (cinquenta) 

pontos. 

 11.4. Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota final. 

 

12. RECURSOS  

12.1. Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva e 

sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao Juiz responsável pelo Processo Seletivo 

da Comarca para qual está concorrendo, por petição fundamentada, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a 

contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado.  

12.2. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões impugnadas, sendo 

desconsiderado o recurso em duplicidade.  

12.3. Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que apontem as 

circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos próprios, conforme determinado pelos 

Editais e Comunicados.  

12.4. Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará a publicação dos 

Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, processando se o resultado da Prova 

Objetiva. 

12.5. Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a pontuação 

correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido.  

12.6. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de gabarito 

definitivo.  

12.7. A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou indeferido, assim como o local da ciência do 

parecer de todos os Recursos, serão divulgados pelo Juiz responsável pelo Processo Seletivo.  

 

13. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

13.1. A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita por meio de 

Edital a ser fixado no átrio do Fórum da Comarca de Sinop e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, 

bem como divulgado no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br – serviços – credenciamento.  

13.2. Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão sempre os nomes dos 

candidatos, em ordem de classificação.  

13.3. Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de prioridade:  

I. For mais idoso;  

II. Tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Política Judiciária Nacional de Tratamento 

Adequado dos Conflitos.;  

III. Tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Lei dos Juizados Especiais (Lei n. 

9.099/95);  

IV. Apresentou maior tempo de formação em nível superior no Curso de Direito;  
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14. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO  

14.1. A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça.  

 

15. DO CREDENCIAMENTO  

15.1. A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das vagas destinadas ao cadastro de 

reserva, mas este, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o prazo de validade da 

seleção.  

15.2. Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na ordem de 

classificação, no limite de vagas existente ou naquelas que surgirem dentro do prazo de validade da 

seleção, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única prorrogação.  

15.2.1. O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de 30 (trinta) 

dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento.  

15.3. Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:  

a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro na 

Previdência Social;  

b) Certidão negativa de antecedentes criminais;  

c) Declaração de Relação de Parentesco (Anexo IV).  

d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, que não está filiado a 

partido político e que não representa órgão de classe ou entidade associativa;  

e) Cópia do diploma, se bacharel, ou atestado de matrícula atualizado em Curso de Direito, se 

acadêmico;  

f) Atestado de sanidade física e mental;  

g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em institutos de mediação e 

arbitragem;  

h) Curriculum Vitae. 

 15.3.1. Constada a necessidade de credenciar, o Departamento responsável da Corregedoria Geral da 

Justiça entrará em contado por meio de telefone e email com o candidato da lista de aprovados, seguindo 

a ordem de classificação para que, no prazo de 02 (dois) dias, contados do envio do e-mail, manifeste 

interesse em ocupar a vaga em aberto.  

15.3.2. Quando convocado, o candidato que não tiver interesse na designação deverá declará-lo 

expressamente, podendo requerer sua inclusão para ocupar a última posição na lista de classificação.  

15.3.3. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o candidato 

deverá comunicar imediatamente o Departamento responsável da Corregedoria Geral da Justiça.  

15.3.4. O candidato que não se manifestar no prazo estipulado no item 16.3.1, será considerado 

desistente, não poderá ser designado para o exercício das funções, nem remanejado para a última posição 

na lista de classificação, passando a vaga para o próximo candidato da lista.  

15.3.5. No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á à nomeação dos demais candidatos 

habilitados, observada a ordem classificatória. 15.3.6. Os documentos de que trata o item 15.3 deverão ser 

entregues diretamente na Diretoria do Foro ou no Departamento de Recursos Humanos do Fórum, no 

prazo de 03 (três) dias após a publicação do Ato, devendo, nesse momento, assinar o Termo de 

Compromisso e Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência da função.  

15.3.7. Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação específica para as funções de 

conciliador, a qual será feita, preferencialmente, de forma presencial, ou, não sendo possível, por meio de 

plataforma de educação à distância – EAD.  

15.3.8. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o candidato 

deverá comunicar imediatamente o Juiz responsável pela unidade para a qual for credenciado.  

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1. O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos eventos desse Processo 

Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato.  

16.2. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito o credenciamento do 

candidato, se constatadas irregularidades nas declarações, nos documentos, na inscrição ou na realização 

das provas.  

16.3. A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e todos os procedimentos para o 

Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos comunicados, avisos e demais instrumentos que 

forem publicados.  
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16.3.1. Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, comunicados, resultados e 

homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum e/ou no site do Tribunal de Justiça 

www.tj.mt.gov.br, e/ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico.  

16.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, circunstância que será comunicada em Edital 

ou aviso a ser publicado.  

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.  

 

Sinop-MT, 07 de fevereiro de 2020.  

 

Assinado digitalmente 

Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR INSCRIÇÃO 
INSCRIÇÃO Nº Data do Recebimento: 

 

Nome do Candidato:  

 

Identidade: 

 

Órgão Expedidor: Data da Expedição: 

 

 

CPF: 

Título de Eleitor: 

 

Zona: Seção: 

Registro na Previdência Social:  

 

PIS/PASEP: 

 

Data e Nascimento: 

 

Estado Civil: Sexo:M(   ) F(   )  Canhoto (    ) Destro (   ) 

Filiação: 

Pai:___________________________________________________________________ 

 

Mãe:__________________________________________________________________ 

 

Endereço Residencial:  

 

Telefone Residencial:  Telefone Celular: 

E-mail: 

Nível de Instrução: 

Instituição em que concluiu ou está cursando graduação em Direito:  

 

 

Data da Conclusão do Curso:  Cidade:  UF: 

Local de Trabalho:  

Endereço:  

Telefone:  

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função de Conciliador do Juizado/Varas/Cejusc 

da Comarca de Sinop exigido por meio do Edital nº 02/2020-DF, e a eles me sujeito integralmente. 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
 

NOME DO CANDIDATO(A): 

 

 

CPF: RG: CONJUGÊ: 

   

PAI: MÃE: 

  

 

COMARCA A SER CREDENCIADO(A):  

 

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O 

TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, 

CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO? 

 

(     ) SIM                                                                     (     ) NÃO 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 

PARENTESCO 

SETOR 

    

 

    

 

    

 

    

 

POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E 

ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, 

FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

DATA: ASSINATURA 

  

 

 

 

 

ANEXO III 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES  
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal e Verbal. Pronomes: 

emprego de formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do Verbo. Concordância 

Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Ocorrência de crase. Pontuação.  

2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios Fundamentais da 

Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos – Dos Direitos Sociais. Mandado de Segurança. Habeas Corpus. Recurso Extraordinário.  

3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos jurídicos. Dos atos ilícitos. Direito 

das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – classificação, aquisição, efeitos, perda e proteção possessória; da 

propriedade móvel e imóvel – da aquisição, usucapião, direitos de vizinhança, perda da propriedade móvel e imóvel) 

Prescrição e Decadência. Direito do Consumidor. Lei 8.078/90 (CDC).  

4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Auxiliares da Justiça. Dos Conciliadores e 

Mediadores Judiciais e Centros Judiciários de Solução de Conflitos (artigos 165 a 175). Da audiência de conciliação 

ou mediação (art. 334 e §§ do CPC). Causas de impedimento e suspeição. Instrução e Julgamento. Provas. 

Depoimento Pessoal. Confissão. Exibição de Documento ou Coisa. Prova Documental. Prova Testemunhal.  

5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de penas. Tipos Penais no 

Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. Trânsito. Ambientais. Da Aplicação da Pena. Execução Penal. 

Código do Consumidor (penas). Lei do Porte de Arma. Conversão da Pena de Prestação de Serviço à Comunidade 

em Privativa de Liberdade.  

6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do Inquérito Policial. Da Ação Penal. Da 

Competência. Da Prova. Da Citação e Intimações e da Sentença.  

7. POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS CONFLITOS: Resolução 

nº 125/2010-CNJ. Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação). Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos – NUPEMEC e Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Resoluções nº 
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12/2011-TP, nº 007/2012-TP e nº 009/2012-TP. Regimento Interno e Ordens de Serviço do NUPEMEC/TJMT 

(disponível em http://www.tjmt.jus.br/OutrasAreas/ C/23927) 

8. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Leis nº 9.099/95 e nº 10.259/01. Lei Estadual nº 6.176/03. Resoluções e 

provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Enunciados Nacionais e Estaduais. 

9. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 

N.º 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 (Institui nos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e 

o Conciliador, como Auxiliares da Justiça e dá outras providências) - REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS 

ESTADUAIS - REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 

LEI ORDINÁRIA Nº 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001 (Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais no Disponibilizado - 13/09/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10337 Caderno de Anexos - 17 

de 22 âmbito da Justiça Federal) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 (Institui o Código 

de Trânsito Brasileiro) - LEI ORDINÁRIA Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 (Dispõe sobre a proteção do 

consumidor e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 (Dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências) - 

LEI ORDINÁRIA Nº 9.605, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências) - LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL N° 38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá 

outras providências).  
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